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Het Masterplan Fiets voor Knokke-Heist werd in de loop van 2019 en 2020 uitgewerkt in een zeer lijvige
onderzoeksnota. Deze synthesenota is de definitieve samenvattende neerslag en vlot leesbare versie
van het gevoerde onderzoek, en vormt de basis van de beleidsvisie: “Masterplan Fiets: Knokke-Heist,
een gemeente op maat van de fiets”.
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Aanleiding voor een gemeente op maat van de fiets
Het fietsgebruik gaat in stijgende lijn en op vlak van duurzame mobiliteit is de fiets het
transportmiddel bij uitstek op stedelijk niveau om ons te verplaatsen op een duurzame, tevens CO2neutrale wijze. De actieradius van de fiets bedraagt gauw 5km en meer. Met de opkomst van de
elektrische fiets groeit die actieradius zelfs tot 25km. Net daarom beschouwt Knokke-Heist de fiets als
een evenwaardig transportmiddel naast de auto. Knokke-Heist bestaat uit een dynamische mix van
sferen waarbij natuurlijk en menselijke elementen zoals de spoorweg, de Elizabetlaan en het strand
vorm geven aan onze badstad. Ze beïnvloeden de gebruikers van onze badstad, bepalen hoe ze zich
door onze gemeente voortbewegen en waarop het netwerk moet inspelen.
Met dit “Masterplan Fiets voor Knokke-Heist” willen we daarom ons netwerk en onze
fietsinfrastructuur onder de loep nemen en een duidelijke visie uitbouwen op vlak van
fietsinfrastructuur. We geven definitief vorm aan ons fietsnetwerk, rekening houdend met alle huidige
en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De beschikbare fietsinfrastructuur in Knokke-Heist is reeds
van een zeer hoog kwaliteitsniveau, maar nu is het tijd om een globale visie vorm te geven die als
“finishing touch” het toekomstig fietsnetwerk kan vormen voor de komende decennia. Zo weten we
tenminste op projectniveau wat onze beleidsvisie is, en in plaats van eerder volgend onze
fietsinfrastructuur op projectniveau mee op te nemen, willen we met dit Masterplan fiets een sturend
beleid hebben dat doorsijpelt tot op het projectniveau. Deze beleidsvisie moet de basis vormen voor
alle toekomstige infrastructurele en stedenbouwkundige projecten, zodat we duidelijk weten waar
fietsinvesteringen nodig zijn.
Om onze fietsinfrastructuur vorm te geven en te realiseren, moeten we eerst ons netwerk bepalen, en
daaraan moeten we een aantal doelstellingen koppelen. Wat willen we bereiken met ons Masterplan
Fiets. Het is duidelijk dat de fiets het vervoersmiddel bij uitstek is voor onze gemeente die zich perfect
leent tot fietsgebruik. We willen het fietsgebruik stimuleren en faciliteren voor functionele
verplaatsingen, als evenwaardig transportmiddel naast de auto waarbij de fiets evenveel kansen krijgt
als de auto. Dit moet een permanente mentaliteitswijziging worden waarbij de fiets de 1ste keuze moet
worden voor alle functionele verplaatsingen onder de 15km. We gaan hier niet dieper in op recreatief
gebruik, omdat bij recreatief fietsverkeer iedereen uiteraard kan fietsen waar die wil, hoever en hoe
lang. Onze doelgroep zijn inwoners en 2de verblijvers voor verplaatsingen i.f.v. wonen, werken, school,
shopping, marktbezoek, strand, golf, tennis,…
Vervolgens gaan we ons toekomstig stedelijk fietsnetwerk beginnen opbouwen waarbij we
vertrekken vanuit onze hoofdstructuur met de 3 parallellen en de 2 belangrijke invalswegen. Op basis
van die hoofdstructuur kunnen we verder verfijnen en een fijnmazig netwerk realiseren door
tangenten daaraan toe te voegen, verbindingen binnen de hoofdstructuren te leggen en ook de
verbindingen naar de buren (Nederland, Damme, Haven Zeebrugge) mee op te nemen in ons netwerk.
Het netwerk is bij voorkeur afgestemd op ons parkeerbeleid en de knooppunten voor openbaar
vervoer. Ons netwerk moet voldoen aan een aantal vormvereisten:
-

Samenhangend en gesloten netwerk
Zo direct mogelijk en verbindend
Voldoende aantrekkelijk
Afgestemd op onze stedelijke context

Pas als we weten hoe ons toekomstig stedelijk fietsnetwerk eruit ziet, kunnen we onze
fietsinfrastructuur onder handen nemen. Die infrastructuur moet rekening houden met 4 wezenlijke
randvoorwaarden:
-

Maatvoering moet correct en éénduidig zijn
Materialisatie bepaalt het onderhoud en het fietscomfort
Kwaliteit en beleving
Veiligheid vanuit de ruimtelijke integratie

De ingrepen die we willen uitvoeren inzake fietsinfrastructuur worden vervolgens gebundeld in een
handige en overzichtelijke actiekaart / actietabel die voor iedereen een leidraad kan vormen als er
zich wegenis- of stedenbouwkundige projecten aandienen.

Dit Masterplan Fiets moet de blauwdruk vormen en dient als insteek voor alle infrastructurele
projecten of stedenbouwkundige ontwikkelingen op ons grondgebied. Daarnaast is een set van
flankerende maatregelen noodzakelijk zoals bijvoorbeeld (overdekte en veilige) fietsstallingen,
voorrangsregelingen voor fietsers,etc… Zo willen we het fietsgebruik aanmoedigen, faciliteren en
ondersteunen. We willen de fietsinfrastructuur versterken in functie van nieuwe ontwikkelingen en
een lokaal dens fietsroutenetwerk.
Dit moet een evolutief document worden dat ten gepaste tijde kan bijgestuurd worden op basis van
eventueel gewijzigde beleidsvisies.
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1. Doelstellingen
1.1.

Strategische doelstellingen & doelgroep

Een lokaal fietsroutenetwerk: een sterk structurerend netwerk geënt op sterke ruimtelijke dragers en
ontwikkelingsgebieden. De ambitie is om verder te gaan dan bestaande fietsersstromen te gaan
faciliteren, maar om het fietsen als een primair, concurrentieel lokaal vervoerssysteem te gaan
uitbouwen en daarvoor de juiste randvoorwaarden te gaan creëren
De doelstelling gaat dus verder dan louter de vraag naar fietsvoorzieningen opvangen (vraagvolgend).
Het fietsbeleid moet een sturend beleid zijn. Er is de ambitie om door het fietsnetwerk vorm te geven,
sturend te kunnen zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom moet dit netwerk robuust verankerd
worden in de ruimtelijke context. Dit kan door het netwerk te enten op sterke ruimtelijke dragers zoals
de stadsmorfologie, waterstructuur, groenstructuur, functionele kernen en ontwikkelingsgebieden.
Vanuit de redenering dat dagdagelijkse activiteiten zich eerder binnen de gemeente afspelen, wordt
een lokale benadering naar voor geschoven. Het lokale fietsnetwerk moet het resultaat zijn van een
afstemming van aanwezige fietsinfrastructuur en wensbeelden binnen de gemeente, de
deelgemeenten en hogere overheden.
Om de fiets verder als een concurrentieel vervoersmiddel uit te bouwen moeten de juiste
randvoorwaarden voor deze ontwikkeling worden gedetecteerd en geïmplementeerd in de principes
van het fietsnetwerk. We denken hierbij aan materiaalgebruik, afmetingen, kruispuntconfiguraties,…
De ambities die geformuleerd dienen te worden richten zich op een tijdshorizon tot 2030. Binnen deze
periode kan het mogelijk zijn om een lokaal fietsnetwerk uit te rollen die tegemoet komt aan de huidige
noden van de fietser. Maatschappelijke, economische of ecologische evoluties zorgen voor een
verschuiving van deze noden. Het is dan ook noodzakelijk om deze verschuivende noden voldoende te
detecteren en hiervoor de gepaste acties te ondernemen. Een aangepast ambitieniveau en voldoende
robuust raamwerk voor een tijdshorizon tot 2050 of later zal noodzakelijk zijn, indien verschuivingen
zich voordoen. Het is echter zeer moeilijk om deze verschuivingen nu al in kaart te brengen, waardoor
een aangepast ambitieniveau formuleren buiten het kader van dit project valt.
Het zal wel noodzakelijk zijn om gedurende de komende periode van uitvoering de gemaakte ambities
correct bij te stellen. Vooral bij de aanleg van nieuwe infrastructuur is het wenselijk dat deze waar
mogelijk ontworpen wordt zodat ze gemakkelijk aanpasbaar is aan toekomstige ambities.
De strategische doelstellingen van ons fietsbeleid zijn:
-

Fietsgebruik stimuleren en faciliteren voor functionele verplaatsingen
Sturend binnen een lokale benadering
Juiste randvoorwaarden
Fietsnetwerk als maat voor de stad
Slim verdichten met de fiets als motor
Veilige, slimme en vooral comfortabele functionele fietsverbindingen
Veilig, kwaliteit, continuïteit, functionaliteit

De doelgroep waarop we ons richten zijn inwoners en 2de verblijvers waar we een permanente
mentaliteitswijziging willen realiseren waarbij de fiets de 1ste keuze moet worden voor alle functionele

verplaatsingen onder de 15km voor wonen, werken, shoppen, marktbezoek, strand, sportbeoefening,
uitgaan, wining & dining,…

1.2.

Operationele doelstellingen

De strategische doelstellingen dienen geoperationaliseerd te worden, zodoende werkbare en
meetbare doelstellingen te verkrijgen. Op basis van de strategische doelstellingen worden volgende
operationele doelstellingen geformuleerd:
-

-

Nieuwe (randstedelijke) ontwikkelingen creëren bijkomende hoofdstedelijke fietsroutes
Focus verruimen tot een integraal lokaal netwerk dat de fietsverbindingen met de
deelgemeenten valoriseert en versterkt
Het mobiliteitsbeleid verruimt de focus tot buiten de gemeentegrenzen en ontwikkelt een
grensoverschrijdende samenwerking met de buurgemeenten.
Principes en tracés vastleggen voor het lokale fietsnetwerk, waardoor investeringen gericht en
zeer doelmatig gebeuren met het oog op het vergroten en faciliteren van het aandeel
fietsverplaatsingen binnen de gemeente (modal shift richting fietsgebruik).
Het kader waarin gewerkt wordt, moet sturend zijn en het fietsgebruik aanmoedigen en
bevoordelen.
We stellen de passende randvoorwaarden aan de fietsinfrastructuur:
o Gesloten netwerk
o Vlotte bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen
o Zo direct mogelijk
o Aantrekkelijk
o Sociaal veilig
o Verkeersveilig
o Fietsgemak en comfort

De fiets is voor Knokke-Heist namelijk het vervoersmiddel bij uitstek, want…
-

We fietsen in de stad, en houden delen een prominente rol toe aan de fiets bij de inrichting
van ons openbaar domein, en bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente
- We fietsen in een keten, waarbij de fiets het vervoersmiddel bij uitstek is als voor- en
natransport naar OV-knooppunten
- We fietsen veilig en comfortabel op hoogkwalitatieve infrastructuur
- We stimuleren het fietsgebruik in scholen, bedrijven, openbaar bestuur, i.f.v. shoppen etc…
 M.a.w. de fiets moet de eerste keuze worden voor alle functionele verplaatsingen tot 15
kilometer.
Fietsgebruik is eigenlijk geen doel op zich, maar een middel dat breed inzetbaar is. We zijn daarom 5
maatschappelijke ontwikkelingen waarin “de fiets” het verschil kan maken:
-

Fietsen houdt de gemeente bereikbaar, zeker waar er een grote dichtheid is
Fietsen voor een vitaal landelijk gebied
Fietsen voor een beter klimaat
Fietsen voor een betere gezondheid
Fietsen biedt mensen kansen want het is laagdrempelig, voordelig en praktisch
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Het Masterplan Fiets heeft als ultieme doelstelling een “gemeente op maat van de fiets” te creëren:
- Het Masterplan Fiets bepaalt het ideale fietsnetwerk op basis van het Ruimtelijk Beleidsplan
- Het Masterplan Fiets verduidelijkt de toegevoegde waarde van een dens, fijnmazig en
kwalitatief fietsnetwerk
- Het Masterplan Fiets bepaalt mee de agenda van alle infrastructuurprojecten in de gemeente
waarbij de fiets nadrukkelijk in beeld wordt gebracht als middel om een gezonde en
aantrekkelijke leefomgeving te creëren.

1.3.

Fietsen is meer dan mobiliteit

De fiets past goed binnen een stedelijke schaal, waarbij de fiets in staat is om steden te veranderen,
straatleven te activeren en vrijheid en zelfredzaamheid aan te reiken. Zo verbeteren bewoners hun
persoonlijke levenskwaliteit als die van hun verblijfplaats. Op individueel niveau gaat de keuze voor de
fiets gepaard met heel wat directe en indirecte gezondheidsvoordelen. Op een bredere schaal draagt
fietsen bij tot het verminderen van luchtvervuiling en lawaaihinder, vermindert files en draagt bij tot
een dynamisch straatbeeld en gezonde lokale economieën.

1.3.1. Het FietsDNA
Naarmate de Vlaming meer fietst, formuleert hij de verwachtingen over degelijk fietsbeleid ook
sterker. Uit een bevraging van het “FietsDNA” door Fietsberaad Vlaanderen, neemt de vraag naar meer
en bredere fietspaden steeds luider: 9 op 10 Vlamingen heeft toegang tot een (deel)fiets. Met een
stijging van het fietsverkeer (1%) delen we een tweede plaats met Denemarken. Enkel Nederland doet
het beter in Europa. Het fietsaandeel in het woon-werkverkeer nam toe van 15 (2017) naar 18%
(2019). In 2018 werd de vraag ‘Waarom fietsen wij?’ beantwoord met ‘snel en gezond’,
‘milieuvriendelijk’ en ‘vanzelfsprekend’. Dat laatste wordt in de nieuwe bevraging vervangen door
‘goedkoop’ en ‘snel’. De Vlaming erkent steeds meer het gemak van de fiets, het fietsen wordt
daarmee minder ‘ideologisch’ gekleurd.
In Vlaanderen blijven de verschillende overheden sterk investeren in fietsinfrastructuur. Maar in
vergelijking met 2018 verwacht de Vlaming meer. Ze zijn kritisch en formuleren hun verwachtingen
steeds sterker. Die blijven enerzijds gefocust op het investeren in een betere fietsinfrastructuur,
anderzijds is er de duidelijk geformuleerde vraag naar betere fietsvoorzieningen met de nadruk op
degelijke fietsenstallingen. Er is duidelijk vraag naar veiligere kruispunten, beter afgestemde
verkeerslichten en meer kwalitatieve, vrijliggende fietspaden. Vooral de breedte is een aandachtspunt.
6 op 10 Vlamingen vindt het immers belangrijk om naast elkaar op het fietspad te kunnen rijden en
elkaar veilig te kunnen inhalen. Combineer dit met een stijging van bakfietsen (1 op de 10 Vlaamse
gezinnen met kinderen heeft er een) en speed pedelecs en de vraag naar bredere fietspaden wordt
urgent. Fietspaden van 2 meter breedte zou volgens Fietsberaad de norm moeten worden.
Vlamingen zijn fervente recreatieve fietsers maar (her)ontdekken de fiets nu ook steeds meer voor
hun dagelijkse mobiliteit. Heel wat verplaatsingen die we vroeger met de auto deden, kunnen ook met
de fiets. Deze positieve fietstendens moeten we aanhouden. Fietsen is de gezondste en vaak ook de
goedkoopste en snelste oplossing voor je verplaatsing.
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1.3.2. Vlaamse fietsfeiten in 2020 1
Uit de tweejaarlijkse bevraging “FietsDNA” van Fietsberaad Vlaanderen, zijn een aantal belangrijke
vaststellingen te trekken:
Waar staan we vandaag?
-

79% gezinnen hebben een stadsfiets, waarvan gemiddeld 2,8 fietsen per gezin
27% gezinnen hebben een elektrische fiets
9 op 10 Vlamingen hebben toegang tot een fiets
1 op 10 gezinnen met kinderen heeft een bakfiets
1 autorijstrook kan 2100 voertuigen/uur verwerken, terwijl 1 fietspad maar liefst 1500
fietsers/uur kan verwerken
1 op 2 Vlamingen fietst wekelijks

Waarom fietsen wij?
-

18% woon-werkverkeer per fiets
26% woon-school verplaatsingen per fiets
16% algemene verplaatsingen per fiets
De Vlaming fietst omdat het goedkoop en snel is, het is milieuvriendelijk en het is gezond

Wat vinden Vlamingen dat het beleid moet doen om het fietsen veiliger te maken?
-

Meer investeren in vrijliggende fietspaden
Het veiliger maken van kruispunten voor fietsers
Het beter afstemmen van verkeerslichten

Is Vlaanderen een fietsregio? Tuurlijk !
Vlamingen willen vooral de uitbouw van een robuust fietsnetwerk met meer fietsstraten en
fietssnelwegen, en afgeschermde fietspaden. In Vlaanderen fietsen we evenveel als in Denemarken.
Dat blijkt uit de meest recente OVG cijfers (Onderzoek Verplaatsing Gedrag). Met een fietsaandeel van
16% in alle verplaatsingen staan we op gelijke voet met de Denen. Het fietsgebruik in Vlaanderen nam
toe met zo’n 3% (van 12,57% naar 16,24%). Daarmee blijft Vlaanderen de tweede fietsregio in Europa,
weliswaar gedeeld met Denemarken. De koppositie blijft behouden voor Nederland. Daar gebeurt
meer dan een kwart van alle verplaatsingen per fiets. In vergelijking met andere landen ligt vooral het
aantal autoverplaatsingen in Vlaanderen nog erg hoog, al neemt het aandeel af 2.

1
2

FietsDNA 2020, Onderzoek Fietsberaad Vlaanderen
OVG Vlaanderen 2015 - 2020
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2. Planningscontext
2.1.

Ruimtelijk-planologisch

2.1.1. Planologische documenten
Er zijn diverse planinitiatieven (lopend en/of reeds afgeklopt als beleidsdocument) die relevant kunnen
zijn voor de opmaak van onze toekomstig Masterplan Fiets.
Het gaat specifiek om volgende planologische documenten:
-

-

-

-

Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) waarbij Knokke-Heist geselecteerd is als een
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het open-ruimtegebied ten zuiden van het
stedelijk gebied Knokke-Heist is geselecteerd als een samenhangend open-ruimtegebied. Het
ruimtelijk en economisch gebied vormt één geheel waar zowel externe als interne
bereikbaarheid van belang is. De fiets wordt beschouwd als mogelijk vervoermiddel voor
functionele verplaatsingen tot 10km in vogelvlucht. De fiets wordt daarom beschouwd als een
interessant vervoermiddel als alternatief voor autoverplaatsingen. Het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk en de fietssnelwegen zijn echter zeer beperkt in onze
gemeente. Om verplaatsingen met de fiets te stimuleren, ijvert de gemeente daarom voor de
uitbouw van een dens en zeer fijnmazig lokaal fietsroutenetwerk.
Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV): Knokke-Heist krijgt een
rol op het vlak van bundelen van activiteiten voor de ruimere regio met een stedelijke
dichtheid. Knokke-Heist behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk van de Kust dat wordt
uitgewerkt door de Vlaamse overheid.
Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan Knokke-Heist (2005): wonen, werken,
voorzieningen en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen worden in de eerste plaats gebundeld
binnen dit stedelijk gebied. De gemeente is bevoegd voor de toeristisch-recreatieve
infrastructuur van lokaal belang. Eén van de beleidsdoelstellingen is het centraliseren en
versterken van sport en hoogdynamische recreatieve infrastructuur binnen de driehoek HeistKnokke-Westkapelle.
Conceptnota Ruimtelijke Beleidsplan (januari 2021): het huidige GRS dateert van 2005, maar
de context is vandaag veel ruimer en gelaagder want we staan voor een aantal belangrijke
uitdagingen binnen diverse beleidsdomeinen zoals ook mobiliteit. De gemeente heeft ervoor
gekozen een Ruimtelijk Beleidsplan op te maken. Het is een strategische visie die een
toekomstbeeld bevat en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn. Hierbij
wordt o.a. ook uitgebreid aandacht besteed aan een hoogwaardig, kwaliteitsvol en fijnmazig
fietsnetwerk.

Figuur 1: Conceptnota Ruimtelijk Beleidsplan: mobiliteit en publieke ruimte

De afstand tussen Heist en Knokke bedraagt ca 3km. Deze 3km betekent de lengte van het Central Park
in New York en deze zelfde 3km betekent de diameter van de historische kern van Brugge. Deze
afstand, zeker in de binnenstad van Brugge, is perfect bewandelbaar en befietsbaar. We vertrekken
van dit gegeven om de parallelle verbindingsassen tussen de deelgemeente Heist en de deelgemeente
Knokke te herbekijken. In diagonale vogelvlucht is onze gemeente 10km groot. De gemeente rondom
fietsen kost ons slechts 25km. Rekening houdend met de nieuwe evolutie van diverse fietsvormen,
waarbij de gewone elektrische fiets gebruikt wordt voor verplaatsingen tot 15km, kunnen we
concluderen dat de schaal en de vorm van onze gemeente zich perfect leent tot functioneel
fietsgebruik.
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Figuur 2: Actieradius Knokke-Heist

2.1.2. Ruimte en fietscultuur versterken en structureren wederzijds
Vanuit die optiek zijn er op vlak van ruimte toch een aantal uitgangspunten gewenst om ons lokaal
fietsroutenetwerk vorm te geven:
-

-

Kiezen voor een multimodale en selectieve bereikbaarheid waarbij er dus nood is aan een
sterke relatie tussen de verschillende vervoersnetwerken om multimodaliteit te garanderen
Knokke-Heist zet volop in op “bicycle urbanism”: een aaneensluitend fijnmazig structurerend
netwerk van fietsverbindingen dat ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunt, versterkt en aan
elkaar koppelt
We laten het fietsnetwerk ook aansluiting vinden bij de bestaande ruimtelijke structuur van
de gemeente
Fijnmazigheid is cruciaal en mogelijke fysieke barières moeten zoveel als mogelijk weggewerkt
worden

Voor het uitbouwen van het lokaal fietsroutenetwerk zijn er 5 ruimtelijke uitgangspunten:
-

Alle richtingen moeten gegarandeerd zijn
Groene fietsassen zijn cruciale dragers in het fietsnetwerk
Door te ontvlechten verhogen we de fietsbeleving en de verkeersveiligheid
De ruimtelijke inrichting zorgt voor leesbaarheid en herkenbaarheid
Het ontwerp van de fietsinfrastructuur wordt bepaald door de ruimtelijke context en
draagkracht van de omgeving

De gemeente Knokke-Heist krijgt langsheen de kustlijn een aantal radiale verbindingen tussen Heist –
Duinbergen – Knokke en ’t Zoute. Hiervan zijn reeds grote stukken gerealiseerd, maar zijn er nog een
aantal missing links. We creëren ook hoofdfietsroutes tussen alle deelgemeentes, waardoor de cirkel
rond is en we naast de typische radiale fietsassen, ook een tangentiële benadering krijgen.
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Qua ruimtelijke ontwikkeling en het enten van ons lokaal fietsroutenetwerk hanteren we de
driehoekstructuur van Knokke-Heist als globaal ruimtelijk model

Figuur 3: de driehoeksstructuur van Knokke-Heist uit het GRS van 2005

2.1.3. Fietsverbindingen binnen lopende ruimtelijke ontwikkelingen
Er zijn een divers aantal nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen lopende en/of in voorbereiding tussen
Westkapelle, via de nieuwe ziekenhuiscampus en het aan te leggen golfterrein tot aan het
stadsrandbos en de ontwikkelingen rond Duinenwater. We verwijzen hiervoor naar de goedgekeurde
RUP’s
-

RUP 2de golf en Stadsrandbos
RUP Duinenwater
RUP Multifunctioneel Stadslandschap Westkapelle
RUP Ziekenhuiscampus

Binnen deze RUP’s is ook uitvoerig aandacht besteed aan de functionele en recreatieve
fietsverbindingen doorheen deze ontwikkelingen. De routes werden desgevallend ook vastgelegd
binnen die RUP’s. Deze (nieuwe) verbindingen zijn opgenomen in de voorschriften van het RUP en
grafisch weergegeven op de verordenende plannen.
Na realisatie van deze RUP’s zullen een aantal nieuwe fietsverbindingen ontstaan, die ook geïntegreerd
zullen worden in het fietsbeleidsplan 3.

3

Bijlage: visuele weergave van de relevante RUP’s
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2.2.

Verkeersplanologisch

2.2.1. Mobiliteitsplan Knokke-Heist
Het meest recente mobiliteitsplan voor Knokke-Heist dateert reeds van 2002 en is dus gezien de vele
ruimtelijke ontwikkelingen, beleidsvisies en voortschrijdend inzicht hopeloos achterhaald. In 2012 –
2014 werd volgens spoor 2 door studiebureau Sweco de aanzet gemaakt om tot een nieuw
mobiliteitsplan te komen, maar die procedure werd toen stilgelegd omdat op dat moment er diverse
onderzoeken liepen binnen de gemeente waarover nog geen duidelijkheid was. De gemeente gaf er
de voorkeur aan eerst duidelijkheid te hebben over die diverse nieuwe geplande ruimtelijke
ontwikkelingen, en dan pas het nieuwe mobiliteitsplan daaraan op te hangen.
Ondertussen zijn die ruimtelijke ontwikkelingen gekend en zelfs reeds in voorbereiding en/of
uitvoeringsfase. Volgens het nieuwe decreet is een lokaal mobiliteitsplan echter niet meer verplicht,
en is de gemeente ook niet meteen van plan een nieuw mobiliteitsplan op te maken. We formuleren
op diverse gebieden wel duidelijke visies (zoals een parkeerbeleidsplan), en daar is dit Masterplan Fiets
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een integraal onderdeel van. Het aspect “mobiliteit” voor de gemeente Knokke-Heist werd
ruimschoots geïntegreerd in het nieuwe Ruimtelijk Beleidsplan (conceptnota afgerond 2019).
Ter bevordering van het fietsverkeer en om te komen tot een veilig en samenhangend fietsnetwerk
werd destijds een zeer uitgebreid fietsnetwerk vooropgesteld dat bestaat uit een functioneel en een
aanvullend (secundair) net. We stellen die visie bij en bouwen ons stedelijk fietsnetwerk op rond het
concept van de 3 parallellen en de 2 radiale invalswegen (cfr. Ruimtelijk Beleidsplan, conceptnota
2019). Zo is ons fietsnetwerk ook goed afgestemd op de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die gepland
zijn voor de komende decennia. De hoofdstructuur van ons stedelijk fietsnetwerk zal sterk bepaald
worden door de 3 parallellen en de 2 invalswegen.
De bestaande netwerken zoals de fietssnelwegen, het BFF, het recreatief netwerk,… (bovenlokaal)
blijven behouden en worden naadloos geïntegreerd in het stedelijk fietsnetwerk. Hier en daar worden
wel enkele inhoudelijke wijzigingen van die netwerken gesuggereerd. Meer daarover in de concrete
uitwerking van het stedelijk fietsnetwerk.
Verder wordt het gebruik van de fiets door bewoners en tweede verblijvers voor de korte
verplaatsingen bevorderd. Kwaliteitseisen zoals verkeersveiligheid, samenhang en continuïteit,
directheid, afstemming op het openbaar vervoer, …vormen belangrijke aandachtspunten 4.

4

Bijlage 7.3 en 7.4.: Huidige OV-netwerk + Toekomstig OV-netwerk (Vervoersregio Brugge)
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2.2.2. Huidige fietsnetwerk
2.2.2.1.
Twee fietssnelwegen
Fietssnelwegen zijn veilige, directe en aantrekkelijke fietsverbindingen over lange afstand. Provincie
West-Vlaanderen heeft het netwerk van fietssnelwegen opgebouwd tussen stedelijke gebieden en
economische knooppunten. De fietssnelwegen bevinden zich vooral rond de grote assen, zoals
waterwegen en spoorlijnen. Voornaamste doelstelling is het aantal functionele verplaatsingen per fiets
over de lange afstand te laten stijgen. Die visie speelt ook in op het verhoogd gebruik van de elektrische
fiets, waaruit blijkt dat de bereidheid tot langere verplaatsingsafstanden per fiets vergroot.
In Knokke-Heist zijn twee fietssnelwegen betrokken:
- De F34 Knokke-Heist – Nieuwpoort via Blankenberge en Oostende. Momenteel is de studie
“Fietssnelweg Kust” lopende. In Knokke-Heist loopt het tracé via de N34 en vervolgens via de
Knokkestraat vanaf het Heldenplein terwijl misschien andere tracés beter aangewezen (bv.
N34 Elizabethlaan,…)

Figuur 4: F34 Knokke-Heist - Oostende

-

De F311 Knokke-Heist – Eeklo via Maldegem: deze F311 sluit aan op de F34 en volgt de
oostzijde van het Leopoldkanaal langs het jaagpad. In Knokke-Heist loopt de F311 langsheen
het jaagpad van het Leopoldkanaal. Vervolgens volgt de F311 de Gustave Van
Nieuwenhuyzestaat en de Heistlaan.

Figuur 5: F311 Knokke-Heist - Damme

2.2.2.2.
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)
Fietssnelwegen zijn ook een onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het
zogenaamde BFF. Dat is het netwerk door de Provincie uitgetekend voor dagelijkse fietsverplaatsingen
naar school of het werk tussen verschillende gemeenten. Gecombineerd met de fietssnelwegen is dit
het BFF-netwerk in Knokke-Heist 5.

Figuur 6: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in Knokke-Heist

5

https://www.west-vlaanderen.be/fietssnelwegen
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De routes die momenteel onderdeel zijn van het BFF netwerk vallen op veel plaatsen samen met
gewestwegen die grote aantallen autoverkeer te verwerken krijgen, zoals de Heistlaan en de
Natiënlaan. Deze wegen vormen vaak de meest directe route en liggen ook in de mental map van de
automobilist die overtuigd kan worden om zijn functionele verplaatsingen met de fiets af te werken.
Daar staat tegenover dat verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid voor de fietsers hier vaker moelijker
te bereiken zijn. Ontvlechting is een belangrijk principe om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

2.2.2.3.
Recreatief netwerk
Uiteraard is er in Knokke-Heist ook een dens uitgebouwd recreatief fietsroutenetwerk, waar ook het
fietsroutenetwerk Kust en het fietsroutenetwerk Brugs Ommeland deel van uitmaken. Deze
netwerken zijn eerder recreatief van aard, maar kunnen natuurlijk ook ingeschakeld worden in het
functioneel fietsverkeer.

Figuur 7: Recreatief fietsroutenetwerk in Knokke-Heist

2.2.2.4.
Lokale fietsverbindingen
Naast de formele netwerken zijn er uiteraard op gemeentelijk niveau, en op niveau van diverse
verkavelingen meerdere lokale fietsverbindingen gerealiseerd.
Sommige fietsverbindingen zijn echt zeer lokaal waarbij we dan denken aan plaatselijke
fietsdoorsteken binnen een verkaveling of stedelijk gebied een fijnmazig fietsnetwerk te realiseren.
Deze zeer lokale doorsteken vormen geen structureel onderdeel van het globale fietsnetwerk, maar
zijn wel noodzakelijk om de fietser op dat zeer lokale niveau de nodige kwaliteiten te beiden. Dit zijn
de lokale fietsverbindingen op wijkniveau.
Andere lokale fietsverbindingen zijn van een hoger niveau en vormen een cruciaal onderdeel van het
stedelijk fietsnetwerk om de deelgemeentes en diverse attractiepolen met elkaar te verbinden. Deze
verbindingen hebben meestal geen toegang tot het BFF en fietssnelwegen. We denken hierbij
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling op vlak van fietsinfrastructuur langsheen de spoorwegbedding
tussen Heist en Knokke. Dergelijke fietsverbinding verbindt de deelgemeentes op een rechtlijnige en
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structurele wijze, gekoppeld aan diverse attractiepolen langsheen het traject (bv. multimodale
knooppunten, zwembad, sportinfrastructuur, stedelijke ontwikkelingen,…).
2.2.2.5.
Atlas Buurtwegen
De gemeente is volop bezig met de herziening van de atlas der buurtwegen. Op de westzijde werden
alle buurtwegen reeds geschrapt. De herziening voor de oostflank is lopende. In ons Masterplan Fiets
zullen we uiteraard rekening houden met alle fietsverbindingen die noodzakelijk zijn binnen onze
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
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2.2.2.6.

Huidig fietsnetwerk Knokke-Heist: TOTAALPLAATJE

Figuur 8: Huidig fietsnetwerk Knokke-Heist (BIJLAGE 5.2.

2.2.3. Huidige fietsinfrastructuur Knokke-Heist
Er werd de afgelopen decennia door het gemeentebestuur fors geïnvesteerd. Onderstaande beeld
geeft duidelijk weer wat reeds gerealiseerd werd de afgelopen decennia, inclusief structureel
onderhoud van sommige fietspaden die er al een poosje liggen.
Tot op vandaag werd reeds aan 123 kilometer fietsinfrastructuur gerealiseerd. Voor 2021 is
momenteel 5250 meter fietsinfrastructuur in uitvoering of gepland.

Nieuwe fietspaden 2006 – 2020

31847 m

(inclusief structureel onderhoud)

TOTAAL
Gepland 2021
(in uitvoering)

123 223 m
5250 m

2.2.4. Ongevallencijfers
Om een goed zicht te krijgen op eventuele knelpunten inzake fietsveiligheid en oversteekbaarheid,
heeft de politie een overzicht gemaakt van alle verkeersongevallen met betrokkenheid van fietsers
voor de periode 01/01/2015 tot 21/10/2020. Dit overzicht helpt ons bij de opmaak van het ideale
toekomstige fietsnetwerk om problematische kruispunten te detecteren en toe te voegen aan de
actietabel.
De volledige kaart kan in bijlage bekeken worden 6. Het is echter niet mogelijk om te achterhalen of de
gewonden/doden bij de fietsers of bij autobestuurders gevallen zijn. Daarvoor moet in detail naar de
analyse van het ongeval zelf gekeken worden.
Bij de verdere opmaak van het toekomstig fietsnetwerk, en zeker bij de daaraan gekoppelde acties
worden de fietsongevallenkaarten vergeleken met ons fietsnetwerk en waar nodig de diverse
kruispunten eraan toegevoegd.

6

Bijlage 7.1.: verkeersongevallen met fietsbetrokkenheid Knokke-Heist, 01/01/2015 – 21/10/2020
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3. Realisatie Masterplan “Knokke-Heist op maat van de fiets”
3.1.

Uitgangspunten

3.1.1. Voorwaarden voor een fietsnetwerk
Het vademecum fietsvoorzieningen7 stelt dat er 5 voorwaarden zijn bij de planning van het
fietsnetwerk en aanleg van fietsinfrastructuur:
-

Samenhangend
Direct
Aantrekkelijk
Veilig
Comfortabel

Dezelfde voorwaarden worden toegekend door de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van CROW 8. Deze
randvoorwaarden voor een fietsnetwerk worden vervolgens ook opgenomen als doelstellingen voor
het fietsnetwerk te Knokke-Heist.
-

Het is steeds de doelstelling om een samenhangend netwerk aan te bieden
De belangrijkste bestemmingen voor fietsers moeten via deze routes bereikbaar zijn
De fietsroutes moeten zo direct mogelijk zijn.
De omgeving moet voldoende aantrekkelijk zijn
Er moet aandacht besteed worden aan de sociale veiligheid van fietsroutes
De fietsroutes moeten verkeersveilig zijn
Comforteisen moeten veel aandacht krijgen: vermits de fietsers zich op eigen kracht
verplaatsen, moet hen een zeker fietsgemak aangeboden worden9.

Stefan Bendiks voegt daar in Fietsinfrastructuur10 nog 3 elementen aan toe:
-

-

De ruimtelijke integratie van de fietsinfrastructuur is belangrijk om de fietsverbinding ook
voldoende aantrekkelijk te maken middels bijvoorbeeld gepaste groenaanleg of verlichting.
Beleving is een voorwaarde die kan vervuld worden door te kiezen voor routes die voldoende
positieve prikkels teweeg brengen. Deze prikkels kunnen o.a. veroorzaakt worden door de
aanwezigheid van winkels of andere voorzieningen, gebouwen of publieke ruimte van
hoogwaardige architecturale kwaliteit, of groene omgevingen of landschappen.
Een sociaal economische waarde aan het fietsnetwerk geven kan o.a. bereikt worden door de
lokale handelsvoorzieningen te ontsluiten met het fietsnetwerk.

Vanuit de gemeente willen we nog een 4de element toevoegen, namelijk generatievriendelijk.
Kinderen, jongeren, maar ook ouderen, senioren, moeten zich makkelijk en veilig kunnen verplaatsen

7

Dep. MOW (versie2017). Vademecum Fietsvoorzieningen. Hoofdstuk 2. p.1-2 29
CROW (2016). Ontwerpwijzer Fietsverkeer. p.31-40 30
9
Ook een aanbeveling van de fietserbond Vlaanderen in ‘Leidraad voor een succesvol gemeentelijke
fietsbeleid: http://www.fietsersbond.be/nieuws/leidraad -voor-een-succesvol-gemeentelijk-fietsbeleid
10
BENDIKS, S. (2013). Fietsinfrastructuur. Nai010 Publishers.
8

door de stad. De eisen aan infrastructuur zijn voor kinderen in hoofdzaak gelijkaardig, maar zeker ook
specifieker.
In onderhavig documenten nemen we al deze voorwaarden mee bij de opmaak van ons toekomstig
fietsnetwerk.

3.1.2. Inrichtingsprincipes voor ons toekomstig netwerk
3.1.2.1.
Ladderstructuur op de lange afstand (macro niveau)
Onze vooropgestelde doelstellingen volgend wordt er gekozen voor een ladderstructuur op macro
niveau. Dit principe zal later bij de opbouw van ons netwerk vooral van toepassing zijn langsheen de
twee invalswegen. Deze ladder bestaat uit 2 ‘stijlen’, waarvan de ene stijl de belangrijkste fietsroute
vormt en de tweede stijl dan de alternatieve fietsroute die op de invalsweg voor gemotoriseerd
verkeer gelegen is. Tussen deze 2 stijlen zorgen de ‘sporten’ dat er voldoende uitwisselmogelijkheden
zijn tussen de 2 routes.

Figuur 9: principe "Ladderstructuur"

Indien belangrijke fietsroutes kruisen met drukke assen voor gemotoriseerd verkeer gebeurt dat bij
voorkeur ongelijkgronds. Op die manier wordt de directheid en veiligheid van de fietser optimaal
gegarandeerd. Dit is vooral van toepassing op een aantal belangrijke uitwisselpunten langsheen de
N49 Natienlaan.
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3.1.2.2.
Fix The Mix, op wijkniveau (meso niveau)
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is een brede visie op aantrekkelijke, veilige en gezonde buurten
noodzakelijk. Voornamelijk op lokale wegen in centra, woonkernen en wijken verwacht de fietser soms
kwalitatieve fietspaden, maar is dat niet altijd noodzakelijk of zelfs wenselijk ! Lokale straten moeten
immers vooraf een verblijfskarakter hebben. Fietspaden aanleggen in dergelijke lokale straten,
versterkt net het verkeerskarakter en het bestendigt een verkeerssituatie die eigenlijk niet past bij die
centrumstraten. De inzet is echter een breed gedragen wijkbeleid. Prettig en veilig fietsen in gemengd
verkeer is een doel dat voortvloeit uit zo’n brede wijkaanpak. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de
“verblijfsgebieden”, de “zone30”, de “woonstraten”, de “woonerven”, etc… Deze ingrepen kunnen
versterkt worden door een overkoepelend circulatiebeleid en invoering van ruime zone 30. Hieruit
kunnen “MIX”-wijken ontstaan.
Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar het prettig en veilig fietsen is… zonder
fietspaden! Dat kan een zuivere woonwijk zijn, een meer gemengde wijk of een stadscentrum. Het is
er aangenaam toeven, en een mix van activiteiten vindt zijn plaats op straten en pleinen.

Figuur 10: Kernmaatregelen van een MIX-wijk

De focus binnen zo’n MIX-wijk ligt voornamelijk op lokale straten voor bestemmingsverkeer. Een
doortocht doorheen zo’n gebied vormt echter geen probleem, daar zijn twee scenario’s mogelijk
waarbij die doortocht toch zijn verkeerskarakter kan blijven behouden:
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Figuur 11: Doortocht met plaatselijk gemengd verblijfskarakter VS doortocht die zijn verkeerskarakter behoudt

Een MIX-wijk bestaat uit 5 hoofdkenmerken, met telkens 4 concrete eisen. Concrete uitleg omtrent
deze kenmerken zijn te lezen in het “Fix-The-Mix” rapport uit 2018 11.
Een mooi voorbeeld hiervan in onze gemeente is de wijk Oostwinkel waarbij de Groene Long doorheen
de wijk eigenlijk de hoofdas vormt, en het autoverkeer rondom de wijk gestuurd wordt via Breed
Veertien en Noordhinder.
We nemen dit inrichtingsprincipe mee bij de opbouw van ons netwerk op mesoniveau.

Figuur 12: Ontwerp Groene Long - Oostwinkel

11

Fietsberaad.be: Fix-The-Mix rapport: https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voorveilig-fietsen-in-gezonde-buurten/
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3.1.2.3.
Infrastructuureisen nieuwe fietsvormen (op micro niveau)
De doelstelling van het Masterplan Fiets is de fietser de mogelijkheid te geven om zich tussen het
centrum en de rand te verplaatsen maar ook om een grotere groep mensen (incl. kinderen en ouderen)
aan het fietsen te krijgen en daardoor liggen de kwaliteitseisen hoger. Hoe groter de groep fietsers,
hoe hoger het niveau van voorzieningen in het fietsnetwerk moeten zijn om een bijkomende groep te
overtuigen om te fietsen.

70/50/30-principe
In de Leidraad voor een succesvol gemeentelijk fietsbeleid pleit de fietsersbond voor infrastructuur die
verschilt naargelang het ingestelde snelheidsregime voor (gemotoriseerd) verkeer.
Op plaatsen waar 70 km/u mag worden gereden, is een vrijliggend fietspad noodzakelijk. Bij een
snelheidsregime van 50 km/u is minstens verhoogd aanliggende fietspaden gewenst, en in sommige
gevallen kiezen we hier ook beter voor vrijliggende infrastructuur. Hiervan kan uiteraard afgeweken
worden afhankelijk van de categorisering of stedelijke functie die bepaalde straten dragen en kan ook
geopteerd worden voor gemengd verkeer waarbij de fietser zijn plaats opeist binnen het stedelijk
netwerk (bv. Fietsstraat). Alles is afhankelijk van de intensiteiten, en hoe autoverkeer en fietsverkeer
zicht t.o.v. elkaar verhouden (bv. Natiënlaan). Dit is des te meer het geval als er zich in de nabije
omgeving degelijke aparte fietsinfrastructuur bevindt (bv. Knokkestraat ten opzichte van het fietspad
langsheen de spoorweg). Een toetsing aan de visie van het bestuur op bijvoorbeeld de ontwikkeling
van leef- en belevingsstraten is evenzeer belangrijk.
In zone 30 kiezen we voor gemengd verkeer, op voorwaarde dat de infrastructuur de
snelheidsbeperking afdwingt, en de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer beperkt is. Een zone 30
die niet autoluw is en waar te snel gereden wordt, heeft voor fietsers geen enkele meerwaarde, maar
voedt het onveiligheidsgevoel bij fietsers. Naast de ontwikkeling van zones 30 kan men in woon- en
winkelbuurten ook opteren voor het inrichten van woon- en winkelerven als leefstraten. Deze erven
zijn niet alleen fiets- en voetgangersvriendelijk maar bovenal kindvriendelijk.
Conversation cycling
Een van die eisen komt uit het inzicht dat fietsen een sociaal gebeuren is en er net als de bestuurder
en passagiers van een auto tijdens de rit conversaties moeten kunnen gevoerd worden. De
mogelijkheid om conversaties te voeren maakt van de fietsrit op zich een sociale gebeurtenis en is een
extra stimulans om meer mensen op de fiets te krijgen. Voor een groep ouders van (jonge) kinderen
kan het zelf een noodzaak zijn om effectief een fietsrit met de kroost te willen ondernemen. Naast het
kind fietsen is een manier om aan eventuele bijsturing en afscherming van het kind op de fiets te doen.
Om deze conversaties of begeleiding van een fietsend kind mogelijk te maken moeten fietsers
comfortabel met 2 naast elkaar kunnen rijden. De aangeboden richtlijn uit het vademecum
fietsvoorzieningen van 1m75 als fietspadbreedte is daarvoor eigenlijk zelfs te krap. De werkelijke
ruimte die een fietser inneemt door zijn fysieke breedte en vetergang ligt ongeveer op 1m 12. Twee
fietsers naast elkaar laten rijden betekent een breedte van 2m voorzien.
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CROW (2016). Ontwerpwijzer Fietsverkeer. p.43-48

28

Figuur 13: Benodigde ruimte 2 fietsers uit Vademecum fietsvoorzieningen (2017)

Buitenmaatfietsen
Behalve deze richtlijnen voor fietsinfrastructuur die voorzien is voor de ‘klassieke fiets’ is er ook nood
aan aangepaste infrastructuur voor fietsen met een transportfunctie. Dit kan zowel het transporteren
van goederen of het transporteren van personen (in hoofdzaak kinderen) zijn.
Er zijn verschillende types van fietsen die instaan van deze transportfunctie met verschillende
afmetingen. Grofweg kunnen ze ingedeeld worden in 3 groepen:
-

Bakfietsen op twee wielen
Bakfietsen op 3 wielen
Fietskarren met 1 of 2 wielen om aan een klassieke fiets te koppelen.

Het is dan ook belangrijk dat bijzondere aandacht wordt gegeven aan aangepaste breedtes en
bochtstralen op plaatsen waar een groter gebruik door buitenmaatfietsen te verwachten is. In de
eerste plaats (maar niet uitsluitend) denken we daarbij aan de toeristische zone en de deelkernen. Ook
hier moet opnieuw rekening gehouden worden met schuwafstanden tot ander verkeer, opstaande
randen of vaste objecten (bv. poortjes, paaltjes, etc…).
Fout

Goed
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Elektrische fietsen en Speed Pedelecs
In 2016 was 39,2% van de verkochte fietsen in België elektrisch 13. Het aandeel elektrische fietsen op
straat neemt toe. Deze fietsen bieden in de eerste plaats extra comfort aan de fietser door de
trapondersteuning, ze laten ook toe dat de fietser zich sneller verplaatst maar bovenal het vergroot de
actieradius van het fietsverkeer.
De elektrische fiets moet daarom beschouwd worden als een volwaardig stadsregionaal
vervoerssysteem die comfortabel fietsen over langere afstand mogelijk maakt en daarmee een grotere
groep potentiële fietsers kan overtuigen om functionele verplaatsingen met de fiets af te werken. De
concurrentiepositie van het fietsverkeer ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer wordt zo extra
versterkt en de VF-factor (verhouding in reistijd tussen verplaatsing per fiets en verplaatsing per auto)
neemt sterk af ten voordele van het fietsverkeer.
Om een hogere snelheid bij fietsers te ondersteunen betekent dit dat de infrastructuur hier op
aangepast moet zijn. Een hogere snelheid betekent grotere bochtstralen voor de infrastructuur. Een
ontwerpsnelheid van 20km/h betekent een boogstraal van minimaal 15m voorzien, een
ontwerpsnelheid van 30km/h betekent een boogstraal van 35m voorzien 14.
De meerwaarde van te fietsen met elektrische ondersteuning ligt het hoogst in de randstedelijke
gebieden en het buitengebied omdat de te overbruggen afstanden tot stedelijke of regionale functies
hier vaak groter zijn. Dit wil niet zeggen dat elektrische fietsen geen volwaardig onderdeel vormen van
de stedelijke fietsomgeving. Ook binnen een stedelijke omgeving moet elektrisch fietsen mogelijk zijn,
maar het is dan belangrijk dat de gebruiker van de elektrische fiets zijn snelheid en gedrag aanpast aan
de lokale condities. De opbouw van het fietsnetwerk werkt hierin ondersteunend om dit aangepast
gedrag bij de gebruiker te stimuleren.

3.1.2.4.
Fijnmazig grid met knooppunten
De verschillende routes van het fietsnetwerk vormen samen een gridstructuur. Waar twee routes
elkaar kruisen ontstaat een knooppunt op het grid. Dat knooppunt kan louter een uitwisselpunt tussen
2 fietsroutes zijn, maar kan ook veel meer betekenis hebben voor de fietser (bv. uitwisselplaats met
andere vervoersmodi, een bestemming op zich zoals een sportcentrum, een poort door een
belangrijke barrière zoals bruggen of tunnels, samenvallen met stedelijke landmarks,…). We trachten
13

https://www.becycled.be/magazine/belgische-fietsverkoop-2016-elektrische-fiets-damesfietsen/ 17jan 2017

14

Dep. MOW (versie2017). Vademecum Fietsvoorzieningen. Hoofdstuk 3. p.12
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het toekomstige fietsnetwerk ook zoveel mogelijk aan te takken op het (nieuwe) openbaar
vervoersnetwerk, en zoeken ook naar een integratie met ons parkeerbeleidsplan. Binnen het openbaar
vervoersnetwerk, en het parkeerbeleidsplan, selecteren we knooppunten die samenvallen met
belangrijke knooppunten op het fietsnetwerk.
Hoe meer van deze zaken effectief ook samenvallen met een knooppunt op het fietsnetwerk, hoe meer
betekenis dit punt ook krijgt voor de fietser. Daardoor zullen deze punten ook makkelijker tot de
mental map van de fietser behoren, en fungeren als herkenningspolen. Dit bevordert de oriëntatie en
daarom vallen die knooppunten zoveel als mogelijk samen met plekken die een andere ruimtelijke of
functionele betekenis hebben. De vormgeving van de omgeving van een knooppunt wordt dus best op
elkaar afgestemd om die meer betekenis te geven (bv. omgevingsaanleg, inplanting gebouwen, etc…).
Dit vergroot de leesbaarheid van de context naar en voorbij het knooppunt: “self-explaining
environment” en “self-explaining roads”.
De “voorkant” van een (nieuw) gebouw richt zich dus eerder op de fietsroute i.p.v. bijvoorbeeld op de
autoparking. Zo kan ook de uitrusting in de gebouwen afgestemd zijn op de bereikbaarheid per fiets
(bv. locatie van de fietsenstallingen in het gebouw). Het “bicycle urbanism” vat deze visie eigenlijk
perfect samen als richtinggevend principe bij de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad.
Hieronder drie voorbeelden hoe de gebouwde omgeving zich kan oriënteren op het fietsnetwerk zodat
het oriënterend en geleidend werkt, zonder een hindernis te vormen.

Figuur 14: Kopenhagen, Cycleslangen

Cycleslangen is een fietsbrug die een connectie maakt tussen de twee oevers van de Sydhavnen in
Kopenhagen. Er is enerzijds doorgaand fietsverkeer mogelijk. Anderzijds is de fietsbrug ook
aangesloten op de omliggende functies: ten noorden op een grote verdekte fietsstalling, ten zuiden op
een ontsluitende as voor verschillende kantoren en wooncomplexen.
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Figuur 15: Amsterdam, fietspassage Rijksmuseum

Het rijksmuseum in Amsterdam heeft een regionale betekenis. Rondom liggen diverse musea en een
concertgebouw. De locatie van dit gebouw behoort dan ook tot de mental map van de fietser en staat
op het kruispunt tussen een radiale en tangentiële fietsroute. De radiale fietsroute loopt recht onder
het gebouw heen. Enerzijds vormt dit gebouw dus een haltepunt voor de fietser, anderzijds vormt het
gebouw ook een landmark als oriëntatiepunt voor de verderzetting van hun verplaating.

Figuur 16: Knokke-Heist, fietspassage Station Heist

Zelfs in Knokke-Heist kunnen we – weliswaar op schaal van onze gemeente – dergelijke voorbeelden
vinden. Een mooi voorbeeld is de fietstunnel onder het station van Heist door. Deze fietstunnel is een
belangrijk oriëntatiepunt voor de fietser en ligt pal op een belangrijke lokale fietsverbinding die deel
uitmaakt van één van de 3 parallellen. Deze tunnel fungeert enerzijds als halte voor de fietsers die
overstapt op de trein of bus, maar anderzijds vormt deze tunnel ook een cruciale passage richting
centrum van Heist, Zeedijk of strand.
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3.2.

Vormgeven van het fietsnetwerk op maat van Knokke-Heist

3.2.1. Schematisch fietsbeleidsplan
De manier waarop de gemeente opgebouwd is, werkt oriënterend voor de fietser. Het verschil tussen
bedrijventerrein en woongebieden, tussen open ruimtegebied en woongebied, tussen woongebied
met gesloten bebouwing en open bebouwing, … wordt gelezen door het verschil in straatprofielen en
de morfologie van de bebouwing (open bebouwing, gesloten bebouwing, gebouwgrootte). Indien de
overgangen tussen 2 zones met een verschillende morfologie voldoende scherp is kan dit mee de
oriëntatie voor de fietser positief beïnvloeden. Een fietsnetwerk dat georiënteerd is op de stedelijke
morfologie is leesbaarder. Als we de stedelijke morfologie kennen, kan het fietsnetwerk zich hier op
richten.
Het kleinstedelijk gebeid van Knokke-Heist is duidelijk afgebakend. De Provincie heeft een RUP
opgesteld waarbinnen het stedelijk gebiedsbeleid dient gevoerd te worden. Dit vertaalt zich in een
Provinciaal Uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied’. Binnen deze lijn situeren zich alle
stedelijke voorzieningen en dienen ook alle nieuwe stedelijke ontwikkelen een plaats te kennen. Dit is
een beleid van concentratie van stedelijke activiteiten (wonen, werken, voorzieningen, recreatie,
kleinhandel, …), en scherpe begrenzing van de bebouwde ruimte ten opzichte van de polders.

Figuur 17: Kaart: afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist, hypothese gewenste ruimtelijke structuur

De ruimtelijke dragers die onze belangrijkste fietsrelaties bepalen, en eventuele toegangspoorten
benoemen, worden dan ook bepaald op basis van die afbakening en de ontwikkelingen die daaruit
voortvloeien. Hieruit volgt een eerste principeschets voor het kleinstedelijk fietsnetwerk van KnokkeHeist. Deze stedelijke relaties en verbindingen tussen deelgemeenten binnen Knokke-Heist vormen de
blauwdruk voor een ideaal fietsnetwerk.

Binnen dit Masterplan Fiets voor Knokke-Heist willen we de gewenste principes en de structuur voor
het gemeentelijk fietsnetwerk naar voor schuiven.
Dit concept vormt de basis voor het nieuwe regionale fietsnetwerk binnen grondgebied Knokke-Heist.
Daarnaast werken we met regionale schakelpunten geënt op het trein en tramverkeer,
overstappunten en randstedelijke knooppunten. Ze vormen de overgang van de ene zone naar de
andere zone, en hebben telkens een specifieke betekenis in de “mental map” van de fietser.

Figuur 18: Stedelijke morfologie kleinstedelijk fietsnetwerk Knokke-Heist, op basis van de gewenste ruimtelijke structuur

Er wordt gesuggereerd dat een radiale structuur van verbindingen tussen kernstad en buitengebied,
maar ook intern in de kernstad, moet aangevuld worden met een tangentiële structuur die
fietsverbindingen doorheen het buitengebied die de kernstad, het randstedelijk gebied en deelkernen
met elkaar verbinden. Die tangentiële structuur die ontstaat kan als verdeelweg voor het fietsverkeer
fungeren, maar dient uiteraard niet als omleiding voor het fietsverkeer !
Het samenbrengen van de verschillende mogelijke ruimtelijke dragers levert een kaart op die een
goede basis vormt om een kleinstedelijk fietsnetwerk op te oriënteren.
De hoofdstructuur van het netwerk wordt gevormd door:
- De drie parallellen (cfr. Ruimtelijk Beleidsplan 2019)
- De twee invalswegen (N49 Natiënlaan en N300 Heistlaan die de kamstructuur op niveau van
Knokke-Heist vormen)
Deze onderlegger vormt de kapstok waaraan we het volledige toekomstige fietsnetwerk ophangen en
willen realiseren. Hierdoor ontstaat een integraal kader voor het fietsbeleid van onze gemeente voor
de komende decennia.
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Figuur 19: Schematisch fietsbeleidsplan, HOOFDSTRUCTUUR

Deze hoofdstructuur wordt verder aangevuld met 4 tangentiële verbindingen die de deelgemeentes
onderling verbinden:
1. Knokke – Ramskapelle
2. Heist – Westkapelle
3. Westkapelle – Ramskapelle
4. Westkapelle – ‘t Zoute

Figuur 20: Schematisch fietsbeleidsplan BASIS, aangevuld met de TANGENTEN
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Naast de interne relaties die we met ons fietsbeleidsplan willen leggen, moeten natuurlijk ook de
relaties naar onze buren verfijnd en versterkt worden. Dit zijn de intergemeentelijke relaties naar
Nederland, grondgebied Damme en de Haven van Zeebrugge. Met deze laatste laag komen we tot een
schematisch fietsbeleidsplan die de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van ons toekomstig
gemeentelijk fietsnetwerk.
De volledige kaart van het schematisch fietsbeleidsplan kan op bijlage 5.1. bekeken worden 15.

15

Bijlage 5.1.: Schematisch fietsbeleidsplan

36

Figuur 21: Schematisch fietsbeleidsplan Knokke-Heist, totaalbeeld (BIJLAGE 5.1.)

3.2.2. Ontwerpprincipes voor ons stedelijk fietsnetwerk
3.2.2.1.
Grid met zonale maaswijdteverschillen
We definiëren verschillende zones in Knokke-Heist die zoveel mogelijk samen vallen met de stedelijke
morfologie. Binnen deze zones maken we een gridvormig fietsnetwerk om de bereikbaarheid in alle
richtingen te garanderen. De maaswijdte van het netwerk verschilt naargelang de zone.
3.2.2.2.
Beleving en aantrekkelijkheid langsheen de 3 parallellen
De drie parallellen hebben een grote meerwaarde naar beleving, aantrekkelijkheid, veiligheid en
samenhang voor het fietsnetwerk. De drie parallellen en de stedelijke (hoofd)fietsroutes vallen dan
ook zo veel mogelijk samen.
We herbekijken drie parallelle verbindingen vanuit het oogpunt om deze niet als een loutere
verbinding te zien maar als een belevings-as. Van noord naar zuid onderscheiden we volgende 3
parallellen met daaraan gekoppelde stapstenen :
- Fiets- en wandelas langs de spoorlijn Heist tot Knokke
- ‘Central Park’ Elisabetlaan
- Zeedijk en strand als belangrijkste publieke ruimtes

Figuur 22: Drie structurerende parallellen in Knokke-Heist

De visualisaties hieronder geven een concretere vertaling weer van de drie parallellen:

Figuur 23: visualisatie fiets- en wandelas langs de “spoorlijn”

Figuur 24: concrete vertaling van de fiets- en wandelas langs de “spoorlijn”
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Figuur 25: visualisering "Central Park" Elizabetlaan

Figuur 26: visualisering “Zeedijk en strand” als publieke drager

3.2.2.3.
Ladderstructuur langs de 2 invalswegen
De fietsroutes als onderdeel van het fietsnetwerk worden zoveel mogelijk in functie van ontvlechting
gekozen. Ontvlechting betekent dat de (belangrijkste) routes van de verschillende vervoersmodi niet
samenvallen met elkaar. Het ontvlechten van de fietsroutes komt vooral de beleving en de veiligheid
van het fietsverkeer ten goede. Ontvlechting is een belangrijk principe om de veiligheid van fietsers te
verbeteren.
Dat fietsroutes niet samenvallen met de invalswegen voor gemotoriseerd verkeer betekent immers
niet dat er op deze invalswegen geen kwalitatieve fietsinfrastructuur moet aanwezig zijn. Deze
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invalswegen kunnen door hen vaak rechtlijnig tracé nog steeds de meest directe route voor de fietsers
vormen. Ze kunnen ook een alternatieve route vormen, indien de vooruitgeschoven fietsroute geen
optie is omwille van een (tijdsgebonden) gebrek aan sociale controle. Bovendien zijn langsheen deze
invalswegen vaak nog altijd een verscheidenheid aan voorzieningen gelegen. Deze voorzieningen
moeten bereikbaar blijven voor de fietser. De fietser moet dan nog altijd de keuze hebben om van
deze invalswegen gebruik te maken. Deze routes zullen dan misschien niet hetzelfde kwaliteitsniveau
als de andere fietsroutes halen naar bijvoorbeeld beleving, aantrekkelijkheid, directheid of comfort;
maar moeten minimaal voldoende veilig en samenhangend zijn. Anderzijds bieden deze wel opnieuw
een andere beleving (bv. Natiënlaan).
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3.3.

Masterplan Fiets “Knokke-Heist op maat van de fiets”

3.3.1. Toekomstig fietsnetwerk
Vooraleer we infrastructuurwerken of ingrepen kunnen plannen, moeten we zicht krijgen op ons
wensbeeld. Hoe moet voor ons het toekomstig fietsnetwerk in Knokke-Heist er uit zien.
Om dit toekomstig fietsnetwerk vorm te geven, vertrekken we vanuit de ruimtelijke hoofdstructuur
van onze gemeente. De ruimtelijke ontwikkelingen bepalen immers onze verplaatsingen, en dus ook
de mobiliteit. De fiets moet binnen die nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een prominente plaats
kunnen innemen en het vervoersmiddel bij uitstek worden. De wijze waarop we onze ruimte verder
vorm geven, bepaalt dus ook in grote mate de vervoerswijzekeuze. De beste mobiliteit is immers nog
steeds de nabijheid.
Voor onze nieuw fietsnetwerk zijn de 3 parallellen en de 2 belangrijkste invalswegen de kapstokken
waarop we verder werken. De 3 parallellen en de 2 invalswegen vormen de hoofdstructuur voor het
fietsverkeer waaraan alle andere fietsverbindingen opgehangen worden.
Een tweede stap bevindt zich op het niveau van de deelgemeentes, waarbij we via diverse noord-zuid
en oost-west verbindingen de 3 parallellen en de 2 invalsassen nog sterker met elkaar gaan
verbinden. Daarnaast gaan we ook dieper in op de essentiële tangentrelaties tussen de deelkernen.
En uiteraard niet te vergeten de verbindingen naar de buren, meer specifiek de haven van Zeebrugge,
grondgebied Damme (Oostkerke, Hoeke, Lapscheure) en onze buren over de grens (Sluis,
Retranchement en Cadzand) waar we vervolgens logischerwijs aantakken op hun fietsnetwerken.
3.3.1.1.
-

-

-

3.3.1.2.

Drie parallellen (radiaal)
Fietsverbinding spoorweg: Vervolledigen volwaardige fietsverbinding langs beide zijden van
de spoorwegbedding tussen station Heist (vanaf Heistlaan) en station Knokke (Natiënlaan)
o Niveau: stedelijke fietsverbinding
“Central Park” Elizabetlaan: tracé van de fietssnelweg F34 volledig op de N34 Elizabetlaan
leggen, gezien dit op vlak van leesbaarheid en ruimtelijke haalbaarheid veel meer
mogelijkheden kan bieden.
o Niveau: stedelijke fietsverbinding / fietssnelweg / BFF
Zeedijk & strand:
o Concept vernieuwde Zeedijk realiseren (slow lane versus fast lane)
o Niveau: stedelijke fietsverbinding / recreatief
Twee invalsassen (inclusief ladderstructuur) (radiaal)

Langsheen beide invalsassen willen we het ladderstructuur-principe verder uitwerken, waarbij we
optimaal kunnen inzetten op ontvlechting. Het netwerk moet dus ook volgen.
-

N49 Natiënlaan
o Realisatie van een aangename fietsverbinding tussen Westkapelle en station Knokke
ten westen van de N49 Natiënlaan (via diverse RUP’s reeds opgelegd).
o Opwaarderen van de oostelijke ladder langsheen de Kragendijk, Smedenstraat, St.
Sebastiaanspad en Oude Tramweg
o Opwaarderen van de sporten tussen de westelijke ladder, de Natiënlaan en de
oostelijke ladder.
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-

o Niveau: stedelijke fietsverbinding / BFF / recreatief
N300 Heistlaan
o Het BFF wensen we volledig langsheen de Heistlaan leggen vanaf de spoorweg tot aan
de nieuwe fietslink tegenaan de A11
o Het tracé van de F311 behouden we zoals nu ingepland.
o De sporten tussenin worden opgewaardeerd zodat de ladderstructuur volledig
gerealiseerd wordt.
 De Moerstraat integreren in het BFF netwerk als volwaardige verbinding
tussen het BFF en de F311 voor de ontsluiting van Heist, en de haven
 BFF verbinding naar de fietssnelweg F311 verleggen naar de Sasstraat voor de
ontsluiting van Ramskapelle en de verbinding via de Vrijestraat supprimeren
 De reeds gerealiseerd fietslink langsheen de A11 vormt de laatste sport die de
verbinding maakt tussen het BFF op de Heistlaan, en de F311 langs het
jaagpad.
o Niveau: stedelijke fietsverbinding / BFF / recreatief

Figuur 27: Toekomstig fietsnetwerk HOOFDSTRUCTUUR: parallellen en invalswegen + ladderstructuur invalswegen

3.3.1.3.

Tangenten tussen deelgemeentes en woonkernen

De deelgemeentes Knokke, Duinbergen en Heist worden reeds verbonden door de 3 parallellen. Heist
en Ramskapelle enerzijds, en Knokke en Westkapelle anderzijds, worden met elkaar verbonden via de
2 invalsassen. Maar we willen nog dieper ingaan op een aantal gemeentelijke verbindingen met
Ramskapelle, Westkapelle en ’t Zoute via 4 tangentiële fietsverbindingen. Op die manier trachten we
alle deelgemeentes en woonkernen met elkaar te verbinden.
-

Tangent Heist – Westkapelle
o Via Westkapellestraat.
o Ter hoogte van ’t Walletje maakt het netwerk een Y-spliting
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-

-

 Kalvekeetdijk richting AZ Zeno / ’t Walletje
 Westkapellestraat richting Westkapelle Dorp / ’t Walletje / Molenhoek
Tangent Ramskapelle – Knokke
o Via Jonckheerestraat, Waterstraat, Nieuwstraat en vervolgens afbuigen doorheen de
2de Golf
o De Spelemanstraat behouden we als verbinding voor het autoverkeer
Tangent Ramskapelle – Westkapelle
o Via Jonckheerestraat en Waterstraat
Tangent Westkapelle – ’t Zoute
o Via Dorpsstraat, Kragendijk, Kalvekeetdijk en zo aantakken op de tangent naar ’t Zoute
via de Kalfstraat.

Figuur 28: Toekomstig fietsnetwerk, aangevuld met de tangenten

3.3.1.4.

Fijnmazige verbindingen

Op het niveau van de deelgemeentes trachten we telkens een noord-zuid en een oost-west fietslink te
realiseren, waarbij maximaal aangetakt wordt op diverse attractiepolen (sportcentra, stadhuis,
landmarks, multimodale knooppunten,…). Deze fijnmazige fietslinks takken logischerwijs aan op het
hoger gelegen fietsnetwerk waaronder in eerste instantie de 3 parallellen en de 2 invalswegen. Zo
komen we tot een fijnmazige grid met diverse knooppunten.
-

Knokke:
o Noord-zuid fietslinks: in Knokke liggen de 3 parallellen verder van elkaar verwijderd.
Het is daarom belangrijk om deze 3 parallellen via diverse noord-zuid verbindingen
voor het fietsverkeer aan elkaar te gaan koppelen. Het Maurice Lippensplein is telkens
het centrale ankerpunt waar de diverse fietsverbindingen vertrekken en de koppeling
maken. We trachten hierbij maximaal de diverse pleinen als stapstenen aan elkaar te
integreren op de routes.
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o

-

Maurice Lippensplein – Meerlaan/Scharpoord – Casinosite/Zeedijk
Maurice
Lippensplein
–
Koningslaan/Abraham
Hansplein
–
Rubensplein/Zeedijk
 Maurice Lippensplein – Paul Parmentierlaan/Abraham Hansplein – Zeedijk
 Maurice Lippensplein – Lippenslaan/Verweeplein/Frans Desmidtplein – Van
Bunnen plein/Zeedijk
 Maurice Lippensplein – Pierslaan/Frans Desmidtplein – Elizabetlaan –
Albertplein/Zeedijk
 Niveau: lokale fietsverbinding/BFF/recreatief
Oost-west fietslinks: gezien de 3 parallellen het grondgebied van deelgemeente
Knokke ruimer beslaan, worden diverse oost-west links reeds gerealiseerd door die 3
parallellen. Op wijkniveau zijn er echter nog een paar verfijningen mogelijk.
 Knokkestraat als route richting Duinbergen tussen Maurice Lippensplein en de
Duinbergenlaan
 Gemeenteplein als stapsteen tussen Oude Tramweg, Knokke-Dorp en Knokkecentrum, gecombineerd met een verbinding via de Albertlaan en het Vlaams
Pad naar de Elisabetlaan.
 Boudewijnlaan als oost-west verbinding tussen Koningslaan, Parmentierlaan,
Lippenslaan, Pierslaan en Albertlaan.
 Sportlaan en Majoor Vandammestraat als fietsverbinding richting Scharpoord
en St. Bernardusinstituut
 Bayauxlaan – Zoutelaan als verbinding tussen Casino en Elisabetlaan-parallel.
 Dumortierlaan als fijnmazige fietsverbinding in de handelsdriehoek, tussen
Lippenslaan en Driehoeksplein
 Kustlaan als shopverbinding tussen Van Bunnenplein, Driehoeksplein en
Albertplein
 Niveau: lokale fietsverbinding

Heist:
o Noord-zuid fietslink: de Noord-zuid verbinding in Heist zal de komende jaren sterk
uitgebouwd worden met een aantal belangrijke landmarks en stapstenen (station,
Maes&Boereboomplein, Heldentorens,…). Hieraan hangen we onze noord-zuid
verbinding op die de verbinding moet maken tussen de 3 parallellen: vanaf Heulebrug
tot aan het Heldenplein. Evenwijdig daarmee activeren we ook de Invalidenlaan,
Leenstraat en Noordstraat als lokale fietsverbinding. Iets verder oostwaarts is en blijft
ook de Hendrik Consciencestraat en de Polderstraat een belangrijke verbinding tussen
de 3 parallellen, die via de te renoveren voetgangerstunnel de verbinding naar de
Zeedijk maakt. Aan de westzijde is dan weer de Heistlaan tussen spoorweg en N34 een
cruciale N-Z fietsverbinding en is zelfs geselecteerd als fietssnelweg !
 Niveau: lokale fietsverbinding
o Oost-west fietslink: Pannenstraat/Kerkstraat tussen Vlamingstraat en Polderstraat
wordt vandaag intensief gebruikt door fietsers. Ook diverse schoolcampussen zijn
langsheen deze as gelegen (BO De Vuurtoren, OLVO, De Zeeparel, Het Anker,…). Het
gabariet is er zeer smal, maar het is de facto een zeer belangrijke lokale fietsverbinding
en verdient een opwaardering (bv. als fietsstraat).
 Niveau: lokale fietsverbinding
o Breed Veertien is een belangrijke ontsluiting voor het autoverkeer maar ook voor
Heulebrug en Oostwinkel is dit een belangrijke fietsas
 Niveau: lokale fietsverbinding
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o

-

-

Heulebrug fase 2 is volop in opbouw en kan voor het fietsverkeer perfect ontsloten
worden langsheen de manège waar het kan aantakken op de fietsinfrastructuur langs
de Westkapellestraat en de Krommedijk
 Niveau: lokale fietsverbinding
o Krommedijk en Anemonenlaan liggen vandaag op het recreatieve netwerk, maar
vormen tegelijk ook een belangrijke N-Z verbinding tussen de 3 parallellen
 Niveau: lokale fietsverbinding / recreatief
Duinbergen
o Noord-zuid fietslink: ook Duinbergen ligt op de 3 parallellen.
 Hier is één belangrijke verbinding cruciaal, tussen het station tot aan de
Zeedijk, als een betekenisvolle en aantrekkelijke promenade tussen het
station en het strand van Duinbergen.
 Niveau: lokale fietsverbinding
 Meer oostwaarts is er echter nog een mooie as die we niet uit het oog mogen
verliezen, en dat is de as die komende van de Meerlaan, via het Kwelmpad,
doorheen Park 58 en zo langsheen de Leeuwerikenlaan de Zeedijk bereikt.
 Niveau: lokale fietsverbinding
 De bestaande fietsverbinding tussen Knokkestraat naar Sportoase
(Duinenwater) integreren we ook in de noord-zuid verbinding. Deze kan
aantakken op de fietsdoorsteek via Haagwinde.
 Niveau: lokale fietsverbinding
o Oost-west fietslink: naast de drie parallellen vormt in Duinbergen de Knokkestraat ook
een belangrijke O-W as. De ruimte is er echter beperkt om tot volwaardige
fietsinfrastructuur te komen. Toch willen we op het niveau van dit fietsbeleidsplan het
belang van deze as niet onderschatten, en lijkt het zinvol verder na te denken over de
veiligheid van de fietsers op deze as.
 Niveau: BFF
o Voor schoolgaande jeugd en lokale verplaatsingen zijn er nog een aantal optimalisaties
mogelijk
 Arcadenlaan en Acacialaan als verbinding tussen enerzijds Elizabetlaan en
anderzijds Scharpoord/St. Bernardusinstituut/St. Jozefsinstituut
 Verbinding Schildeken – Knokkestraat – Haagwinde – Acacialaan
 Niveau: lokale fietsverbinding
o Doorheen Duinenwater creëren we een verbinding tussen de Nieuwstraat en de Henry
Vandeveldelaan, om zo het netwerk volledig te sluiten.
 Niveau: recreatieve fietsverbinding
’t Zoute:
o Drie parallellen: de 3 parallellen worden in ’t Zoute aanzienlijk gereduceerd. Enkel de
Zeedijk loopt volwaardig door tot aan ’t Zwin. We trachten de twee andere parallellen
(“Central Park” en de spoorweg) voor het fietsverkeer beperkt door te trekken via
waardige alternatieven doorheen ’t Zoute:
 Zoutelaan als logisch vervolg op de Elizabetlaan, tot aan het Oosthoekplein.
 Judestraat – Magere Schorre – Graaf Jansdijk als vervolg op de spoorwegparallel, tot aan de Kalfstraat
o Noord-zuid fietslinks: doordat er nu voor ’t Zoute ook 3 parallellen geselecteerd
werden, kunnen we die parallellen ook volgens de noord-zuid oriëntatie aan elkaar
koppelen
 Boslaan – Sparrendreef – Zeedijk
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-

-

 Boslaan – Blinckaertlaan – Konijnendreef – Bronlaan
 Boslaan – Eikenlaan – Oosthoekplein – Bronlaan
 Paulusstraat – Oosthoekplein – Bronlaan
o Oost-west fietslinks
 Aan het Oosthoekplein schakelt de route over op een verbinding die een Ysplitsing maakt enerzijds richting Graaf Leon Lippensdreef (’t Zwin) en
anderzijds de Hazegrasstraat (Retranchementstraat)
 Aan het kruispunt Graaf Jansdijk met de Kalfstraat schakelt de route over op
een verbinding via de Graaf Jansdijk om vervolgens af te buigen via de
Paulusstraat richting Oosthoekplein. Zo sluiten we het grid in ’t Zoute volledig.
De beschermde kasseiweg van de Graaf Jansdijk verlaten we als link in het
fietsnetwerk.
 Keuveldijk als verbinding tussen Driewege en de Kalfstraat
o De vormgeving en karakter van alle andere straten en wegen in ’t Zoute zijn van die
aard dat ze sowieso een aantrekkelijk en betekenisvol alternatief vormen voor de
fietsers, en op alle manieren en in alle mogelijke windrichtingen als verbinding kunnen
fungeren tussen de geselecteerde routes.
Westkapelle
o De twee deelgemeentes Westkapelle en Ramskapelle liggen niet op de 3 parallellen,
maar haken wel zeer nauw aan op de 2 invalswegen.
 Dorpsstraat, Sluisstraat en Hoekestraat voor Westkapelle Dorp als verbinding
naar de N49 Natiënlaan
 Kalvekeetdijk tussen Schaepenbrug en Kragendijk voor “nieuw” Westkapelle
als verbinding naar de N49 Natiënlaan
 N376 Dudzelestraat als verbinding naar de N300 Heistlaan
Ramskapelle
o De deelgemeente Ramskapelle haakt eigenlijk quasi naadloos aan op de N300
Heistlaan en kan via de diverse sporten van diens ladderstructuur verbinding maken
met het jaagpad
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Figuur 29: Toekomstig fietsnetwerk, aangevuld met de fijnmazige verbindingen

3.3.1.5.
-

-

Intergemeentelijke verbindingen
Haven Zeebrugge: we verwijzen hiervoor naar het “Masterplan Fiets Haven Zeebrugge”
waarbij reeds een onderlinge afstemming is gebeurd met de diensten van Stad Brugge. We
ontsluiten de haven van Zeebrugge per fiets door maximaal in te koppelen de ladder van de
N300 Heistlaan. Van noord naar zuid leggen we diverse “sporten” aan vanuit de haven die
aansluiten op de 3 parallellen, en de ladderstructuur van de Heistlaan
o Ladderstructuur N300 Heistlaan, en in het bijzonder de F311 die als westelijke ladder
daar deel van uitmaakt: BFF volledig op de Heistlaan leggen en via dwarsende
verbindingen koppelen aan de F311 (en dus de haven van Zeebrugge)
 Moerstraat
 Sasstraat en de verbinding over het Leopoldkanaal (Ramskapellebruggen t.h.v.
Palingpot / Cote Belge)
 Nieuwe fietslink langsheen de A11 tussen Heistlaan en F311
 Zelzatebruggen die aansluiting maken op het nieuwe fietsnetwerk in de
achterhaven van Zeebrugge
Grondgebied Damme: Knokke-Heist heeft een sterke link met een aantal deelgemeentes van
Damme die nauw aanleunen bij Knokke-Heist.
o Oostkerke:
 Via F311 fietssnelweg
 Via de N374 Oostkerkestraat
o Hoeke / Lapscheure
 Via Fonteinestraat / N376 / langsheen de A11
 Via ventweg A11
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-

Nederland: uiteraard ook de buurgemeentes over de grenzen heen hebben een sterke
verbondenheid met Knokke-Heist
o Sluis / Oostburg
 Vanuit Heist, Knokke en Westkapelle via de N376 Sluisstraat
 Vanuit Knokke en ’t Zoute via de Hazegrasstraat, Burkeldijk/Dikkedijk
o Retranchement/Cadzand
 Nieuwe Zwindijk
 Hazegrasstraat / Retranchementstraat
 Recreatieve fietslink langsheen Isabellavaart vanaf Kalfstraat tot
Hazegrasstraat

Figuur 30: Toekomstig fietsnetwerk, aangevuld met de intergemeentelijke verbindingen en het bestaande recreatief netwerk

3.3.1.6.

Recreatief netwerk als onderdeel van ons functioneel netwerk

Ook al focussen we ons bij de opmaak van deze beleidsvisie op functionele verplaatsingen, kunnen we
er niet van onder uit te beseffen dat ook sommige recreatieve verbindingen een rol spelen binnen onze
functionele verplaatsingen. Daarom doen we op basis van ons toekomstig fietsnetwerk ook een aantal
aanbevelingen inzake recreatief netwerk:
-

Graaf Jansdijk (de kasseiweg) tussen Paulusstraat en Hazegrasstraat verlaten we als
recreatieve verbindingen
Ten gevolge van de ontwikkeling van de 2de Golf zal het recreatief netwerk gelegen langs de
Nieuwstraat verschoven moeten worden
Het karrenspoor rondom Put Decloedt (Lakeside) voegen we toe aan het recreatief netwerk,
samen met de verbinding richting Zes Bochten.
De recreatieve verbinding tussen Zwin Natuur Centrum en de Graaf Leon Lippensdreef (tussen
knooppunten 18 en 64) wordt gesupprimeerd
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3.3.1.7.

Knooppunten (P+B, stations, OV-netwerken, mobipunten)

Tot hiertoe hebben we diverse hiërarchisch geordende verbindingen geselecteerd om zo tot een
fijnmazig fietsnetwerk te komen. Op diverse punten komen deze diverse verbindingen echter samen
en fungeren ze als belangrijk knooppunt of overstappunt tussen diverse modi.
Op die knooppunten zijn mogelijks infrastructurele ingrepen nodig zoals fietsparkings, autoparkings,
etc…(zie verder). Volgende negen knooppunten worden geselecteerd i.f.v. ons toekomstig
fietsnetwerk. Deze vallen ook samen met de mobipunten uit het nieuw OV-netwerk en kunnen dus op
die locaties ook uitgebouwd worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Knokke station
Knokke Dumortierlaan – H. Hartkerk
Knokke Oosthoekplein
Heist station
Heist Heldenplein
Duinbergen stationsomgeving
Westkapelle eventsite – AZ Zeno
Westkapelle Dorp
Ramskapelle Kerk
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3.3.1.8.

Samenvattende kaart TOEKOMSTIG FIETSNETWERK

Figuur 31: Toekomstig fietsnetwerk Knokke-Heist, totaalbeeld (BIJLAGE 5.3.)

3.3.2. Actiemaatregelen fietsinfrastructuur Knokke-Heist
Op basis van ons wensbeeld van het toekomstig fietsnetwerk, gaan we in dit hoofdstuk dieper in op
de infrastructuuringrepen die nodig zijn om dit fietsnetwerk te realiseren. In de actietabel verderop
wordt dan elk actiepunt dieper uitgewerkt (binnen welk project, wie is trekker, wegbeheerder, timing,
lengte, etc…).
Welke nieuwe fietsverbindingen willen we realiseren? Welke bestaande fietsverbindingen zijn toe aan
een opwaardering? Welke kruispunten moeten worden heraangelegd omwille van verkeersveiligheid,
maar ook om onze visie op een grid met knooppunten te realiseren?
Verderop in bijlage 6.2. zijn onderstaande voorstellen ook verwerkt in een duidelijke actietabel 16, en
op kaart 17 in bijlage 5.4.. Op de ene as kunnen we reeds meeliften op projecten in uitvoering, of
ingeplande projecten. Voor andere actiepunten stippen we dan weer aan dat extra studiewerk vereist
is. Onderstaande actielijst is dus vooral een aanzet tot dialoog. Woorden wekken, voorbeelden
trekken… Het spreekt voor zich dat elke actie op projectniveau verder verfijnd zal worden, en telkens
als apart project zal voorgelegd worden aan het College en alle betrokken diensten !
3.3.2.1.
Drie parallellen
- Fietsverbinding spoorweg
o Zuidzijde
 Fietspad tussen Heistlaan en Ruytingen
 Fietspad tussen Westkapellestraat / Krommedijk / Stadsrandbos / Zwembad
 Doorsteek onder spoorweg ter hoogte van Laguna Sportcentrum en
Sportcentrum De Taeye, als alternatief voor huidige tunnel Krommedijk
 Fietspad tussen zwembad en station Knokke
o Noordzijde
 Realisatie van project MBZ (heraanleg randparking G. Van
Nieuwenhuyzestraat + onthardingsmaatregelen)
 Aanleg van een fietsverbinding tussen H. Consciencestraat en Krommedijk via
Sportstadion De Taeye, inclusief nieuwe fietstunnel onder de sporen door.
 Doortrekken van bestaand fietspad (Krommedijk – Schildeken) vanaf
Schildeken tot aan Duinenwater
 Fietspad tussen Duinenwater en station Knokke
o Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Heistlaan x Scheurleg
 Westkapellestraat x H. Consciencestraat
 Krommedijk x Laguna Sportcentrum
 Heraanleg Maurice Lippensplein
- “Central Park” Elizabetlaan:
o Realisatie project “Doortocht Heist”
 N34 Elizabetlaan
 Knokkestraat
o Doortrekken van de fietssnelweg vanaf de Anemonenlaan, via de nieuwe Casinosite
tot aan het Abraham Hansplein
o Heraanleg fietspaden Elizabetlaan tussen Pierslaan en Kustlaan (project Aquafin)
16
17

Bjilage 6.2.: Actietabel Fietsinfrastructuur
Bijlage 5.4.: Actiekaart maatregelen fietsinfrastructuur

o
o

-

Heraanleg Zoutelaan met volwaardige fietspaden tot aan Oosthoekplein
Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Rotonde Heistlaan
 Casinosite
 Pierslaan x Elizabetlaan
Zeedijk & Strand
o Omvormen van de rijweg van de ganse Zeedijk volgens het nieuwe concept waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen “slow” lane en “fast” lane

Zeedijk VOOR

Zeedijk NA
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3.3.2.2.
-

-

Twee invalsassen
N49 Natiënlaan
o Heraanleg fietspaden Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Dorpsstraat
o Aanleg volwaardige fietspaden Dorpsstraat tussen centrum Westkapelle en
Natiënlaan
o Realisatie van westelijke ladder i.k.v. betrokken RUP’s
o Realisatie van oostelijke ladder
 Heraanleg fietspad Kragendijk tussen Isabellavaart en Driewege
 Aanleg fietspaden Smedenstraat tussen Driewege en rotonde
 Smedenstraat tussen rotonde en M. Lippensplein inrichten als fietsstraat
 Opwaarderen fietsverbinding St. Sebastiaanspad – Oude Tramweg
o Opwaardering van de sporten tussen de westelijke ladder, Natiënlaan en oostelijke
ladder
 Heraanleg doorsteek Veldovenpad richting Kragendijk
 Heraanleg doorsteek Korenbloemdreef richting Kragendijk
 Aanleg volwaardige fietspaden Kalvekeetdijk Oost tussen Natiënlaan en
Kragendijk
o Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Maurice Lippensplein
 Aanleg rotonde Isabellavaart
 Aanleg balkonrotonde Kalvekeetdijk
 Heraanleg kruispunt Kragendijk
 Heraanleg kruispunt Driewege
 Heraanleg kruispunt Kragendijk x Kalvekeetdijk
 Ontsluiting fietsinfrastructuur naar en van woonwijk Kragendijk verbeteren
 Heraanleg kruispunt Natiënlaan x Sluisstraat
 Heraanleg kruispunt Herenweg x Westkapellestraat t.h.v. Molenhoek
N300 Heistlaan
o F311
 Heraanleg/aanleg fietspaden langs de Heistlaan tussen spoorweg en N34
 Heraanleg Gustave Van Nieuwenhuyzestraat
 Realisatie project Ramskapellebruggen (verbinding fietsnetwerk Haven
Zeebrugge)
 Heraanleg jaagpad tussen A11 en de Sasstraat
o BFF: heraanleg fietspaden Heistlaan tussen spoorweg en rotonde Hespekotje.
o Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Heistlaan x Isabellastraat (ontsluiting Heulebrug)
 Heistlaan x Moerstraat
 Heistlaan x Sasstraat
 Jaagpad F311 x Dudzelestraat (gevaarlijke oversteek)
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3.3.2.3.
-

Fijnmazige verbindingen
Knokke
o N-Z fietslinks:
 Heraanleg Maurice Lippensplein als multimodaal knooppunt met een
ongelijkvloerse verbinding voor fietsers en voetgangers richting Lippenslaan,
Parmentierlaan en Koningslaan.
 Aanleg fietspaden Meerlaan tussen Elizabetlaan en Zeedijk
 Binnen het project Casinosite de nodige ruimte voor de fietsers en wandelaars
voorzien
 Fietsinfrastructuur op het A. Hansplein opwaarderen
 Koningslaan tussen de Bayauxlaan en het Rubensplein inrichten voor
fietsverkeer (eventueel fietsstraat)
 Project Lippenslaan/Dumortierlaan/Kustlaan realiseren, inclusief heraanleg
van de betrokken pleinen Verweeplein/F. Desmidtplein/Van Bunnenplein als
cruciale stapstenen.
 Heraanleg fietspaden Pierslaan

Figuur 32: Concept Lippenslaan - Kustlaan - Dumortierlaan
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o

O-W fietslinks:
 Aanleg kwaliteitsvolle fietspaden Knokkestraat tussen Maurice Lippensplein
en Goudsbloemenlaan
 Heraanleg Gemeenteplein volgens het concept uit de Charette, met inbegrip
van de visie op de Albertlaan als fietsstraat tussen Gemeenteplein en stadhuis.
 Albertlaan tussen Gemeenteplein en Vlaams Pad inrichten als fietsas
(fietspaden of fietsstraat)
 Boudewijnlaan tussen Koningslaan en Albertlaan opwaarderen als
volwaardige fietsverbinding.
 Bayauxlaan – Zoutelaan inrichten als volwaardige fietsverbinding tussen
Casino en Zoutelaan.
 Heraanleg fietspaden Judestraat (comfort en kwaliteit)
 Sportlaan en Majoor Vandammestraat inrichten voor het fietsverkeer
(eventueel fietsstraat)

Figuur 33: Concept Gemeenteplein (Charette 2019)

o

-

Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Maurice Lippensplein
 Abraham Hansplein
 Frans Desmidtplein
 A. Verweeplein
 Van Bunnenplein
 Casinosite
 Rotonde Pierslaan
 Gemeenteplein
 Albertplein
 Meerlaan x Koningslaan
 Jozef Nellenslaan x Koningslaan

Heist:
o N-Z fietslinks:
 Heraanleg Heistlaan als fietssnelweg
 Parking achterzijde station herzien i.f.v. fietsverkeer
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o

o
o
o
o

-

Kursaalstraat tussen Westkapellestraat en N34 Elizabetlaan omvormen tot
volwaardige fietsverbinding (eventueel fietsstraat).
 Aanleg van fietspaden Invalidenlaan
 Leenstraat en Noordstraat omvormen tot fietsstraat, in combinatie met
éénrichtingsverkeer
 H. Consciencestraat en Polderstraat opwaarderen als fietsverbinding
 Bestaande voetgangerstunnel Parkstraat renoveren en toegankelijk maken
voor fietsverkeer
O-W fietslinks:
 Pannenstraat/Kerkstraat tussen Vlamingstraat en Polderstraat omvormen tot
fietsstraat
 Pannenstraat tussen Polderstraat en Knokkestraat omvormen tot fietsstraat
 Marktstraat tussen Westkapellestraat en Heistlaan
Aanleg van fietspaden langsheen Breed Veertien tussen Bakboord en
Westkapellestraat
Aanleg van een fietspad tussen Heulebrug fase 2 langsheen de manège tot aan de
Westkapellestraat
Krommedijk en Anemonenlaan als verbinding tussen de 3 parallellen opwaarderen
voor de fietsers (te onderzoeken)
Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Breed Veertien x Ruytingen x Loopplank
 Breed Veertien x Westkapellestraat
 Leenstraat x Westkapellestraat x Noordstraat
 Heraanleg kruispunt Noordstraat x Pannenstraat x Guido Gezellestraat
(leesbaarheid versterken, conflictbewegingen autoverkeer afbouwen,
prominente rol fietsers en verblijfsfunctie versterken).
 Bestaande tunnel Krommedijk (spoorweg) beveiligen, of alternatieve
doorsteek realiseren onder de spoorweg door.

Duinbergen
o N-Z fietslink:
 Heraanleg Joseph Stübbepark en Duinbergenlaan tussen Petunialaan en
Zeedijk, met aandacht voor fietsers en wandelaars.
 Reconversie en heraanleg paden in Park 58
 Leeuwerikenlaan inrichten als fietsstraat
o O-W fietslink:
 Onderzoek verrichten naar verkeersveiligheid fietsverkeer langsheen
Knokkestraat tussen Schildeken en Krommedijk
o Arcadenlaan en Acacialaan optimaliseren voor fietsverkeer
o Heraanleg van kruispunten i.f.v. verkeersveiligheid
 Aandacht voor oversteekbeweging Meerlaan richting Waterloostraat /
Kwelmpad
 Herdenken kruispunt Elizabetlaan ter hoogte van Park 58 i.f.v. overstekende
fietsers.
 Kruispunt Knokkestraat x Haagwinde (oversteekbeweging schoolgaande
jeugd)

57

-

-

‘t Zoute
o Drie parallellen:
 Heraanleg fietspaden Zoutelaan tot aan Oosthoekplein
 Heraanleg Oosthoekplein als mobipunt en fietsknooppunt (project Aquafin)
 Heraanleg fietspaden Judestraat
 Onderzoek naar fietsinfrastructuur in de Magere Schorre (inclusief aantakking
op fietsinfrastructuur in Boslaan)
o N-Z fietslink:
 Aanleg fietspaden langsheen de Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan
 Boslaan en Sparrendreef opwaarderen voor fietsverkeer
 Heraanleg fietspaden Bronlaan tussen Graaf Leon Lippensdreef en de Kustlaan
 Aanleg van fietsinfrastructuur in de Graaf Jansdijk tot aan de Kalfstraat
 Aandacht voor fietscomfort Paulusstraat
o O-W fietslink:
 Heraanleg fietspaden Bronlaan (i.k.v. landinrichtingsproject VLM / Aquafin)
 Heraanleg fietspaden Graaf Leon Lippensdreef (i.k.v. landinrichtingsproject
VLM)
 Heraanleg fietsdoorsteek tussen Hazegrasstraat en Retranchementstraat
(i.k.v. landinrichtingsproject VLM).
 Realisatie Keuveldijk-verbinding i.k.v. woonontwikkelingsproject, als
alternatief voor de Jan Devischstraat.
o De vormgeving en karakter van alle andere straten en wegen in ’t Zoute zijn van die
aard dat ze sowieso een aantrekkelijk en betekenisvol alternatief vormen voor de
fietsers, en op alle manieren en in alle mogelijke windrichtingen als verbinding kunnen
fungeren tussen de geselecteerde routes.
o Heraanleg kruispunten i.k.v. verkeerveiligheid
 Graaf Jansdijk x Kalfstraat x Boslaan (AGSO)
 Kalvekeetdijk x Kalfstraat (zichtbaarheid)
 Sparrendreef x Zoutelaan
 Blinckaertlaan x Zoutelaan
 Astridlaan x Bronlaan
 Keuveldijk x Kalfstraat
Westkapelle
o Aanleg van volwaardige fietsinfrastructuur in de Dorpsstraat
o Heraanleg kruispunt Schaepenbrug i.f.v. ontsluiting fietsverkeer (aanleg rotonde i.k.v.
fietspadenproject Sluisstraat)
o Heraanleg fietspaden N376 Dudzelestraat tussen N49 Natiënlaan en N300 Heistlaan,
met integratie van de nieuwe carpoolparking Westkapelle, en heraanleg kruispunt
Dorpsstraat / N374 Oostkerkestraat i.f.v. verkeersveiligheid en oversteekbaarheid
fietsverkeer.
o Heraanleg kruispunt N49 Natiënlaan x N376a Sluisstraat i.f.v. verkeersveiligheid en
oversteekbaarheid fietsverkeer.
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3.3.2.4.
Tangenten tussen deelgemeentes en woonkernen
- Tangent Heist – Westkapelle:
o Opwaarderen fietsinfrastructuur langsheen de Westkapellestraat
o Opwaarderen fietsinfrastructuur langsheen de Kalvekeetdijk West
o Beveiligen fietsoversteek Westkapellestraat – bedrijvenzone ’t Walletje
o Knip Herenweg t.h.v. Molenhoek, samen met het kruispunt Westkapellestraat en
Herenweg (rugdekking fietsers)
- Tangent Ramskapelle – Knokke
o Voorzien van een tractorsluis en/of snelheidsremmende maatregelen in de
Jonckheerestraat tussen Waterstraat en Fonteinestraat om sluipverkeer te vermijden.
Doorgang voor landbouwverkeer vrijwaren.
o Nieuwstraat knippen voor autoverkeer i.k.v. uitvoering RUP 2de Golf, maar doorgang
fietsverkeer behouden via de fietsverbindingen die volgens het RUP vastgelegd zijn
doorheen de 2de Golf.
o Kruispunt Westkapellestraat x Nieuwstraat herzien i.k.v. oversteekbaarheid.
- Tangent Ramskapelle – Westkapelle
o Via Jonckheerestraat en Waterstraat
- Tangent Westkapelle – ’t Zoute
o Kruispunt Kalvekeetdijk x Kalfstraat beveiligen
3.3.2.5.
Intergemeentelijke verbindingen
- Haven Zeebrugge:
 Aanleg volwaardig fietspad langs Gustave van Nieuwenhuyzestraat (i.k.v.
project MBZ)
 Heraanleg kruispunt Heistlaan x G. Van Nieuwenhuyzestraat
o Ladderstructuur N300 Heistlaan:
 Realisatie project Ramskapellebruggen (AWV)
 Heraanleg fietspaden op de N376 ter hoogte van de Zelzatebruggen.
- Grondgebied Damme:
o Realisatie F311 Fietssnelweg (Provincie)
o Heraanleg fietspaden N374 Oostkerkestraat (AWV)
o Realisatie fietsverbinding Fonteinestraat tot in Hoeke (Landinrichtingsproject VLM)
o Realisatie deelproject A11 Hoeke – Lapscheure met doortrekking ventweg tot in
Lapscheure
-

3.3.2.6.

Nederland:
o Heraanleg fietspaden langsheen de N376 Sluisstraat
o Heraanleg fietspad langsheen Retranchementstraat / Hazegrasstraat
o Onderzoek tot aanleg van een recreatieve fietslink langsheen Isabellavaart vanaf
Kalfstraat tot Hazegrasstraat
Knooppunten (P+B, stations, OV-netwerken, mobipunten)

Op de 9 mobipunten die fungeren als knooppunt moet onderzoek verricht worden naar voldoende
fietsstallingen, deelfietsmogelijkheden (station Heist en station Knokke), en moet de overstap op
andere modi zo vlot mogelijk kunnen verlopen.
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3.3.2.7.

Actiekaart maatregelen fietsinfrastructuur

Figuur 34: Actiekaart fietsinfrastructuur, totaalbeeld (BIJLAGE 5.4.)

3.3.3. Ontwerpvereisten fietsinfrastructuur
Er zijn oneindig veel toepassingen mogelijk om de fietsers hun plek te geven binnen het kleinstedelijk
gebied. Veelal zijn die toepassingen afhankelijk van diverse afwegingen die moeten gemaakt worden
op basis van ruimtelijke inpasbaarheid, gewenste fietsinfrastructuur, (te verwachten) intensiteiten van
auto- en fietsverkeer,… Ook de verhouding tussen autoverkeer en fietsverkeer is een zeer belangrijke
afweging die moet gemaakt worden. Op de ene as geven we meer ruimte aan de auto (bv. op de
invalswegen Natiënlaan en Heistlaan), op andere assen is de fietser heer en meester. Ook
snelheidsremmende maatregelen zijn zoveel als mogelijk fietsvriendelijk.
3.3.3.1.

Materialisatie en afmetingen

In globo verwijzen we naar het Fietsvademecum als richtinggevend document 18. Vanuit de gemeente
Knokke-Heist, koppelen we daar echter nog een aantal specifieke randvoorwaarden aan afhankelijk
van de gekozen fietsinfrastructuur, waarbij we inspelen op de toegenomen evoluties inzake
fietsvormen.
Dit zijn uiteraard enkel richtinggevende aanbevelingen. Op projectniveau dient in het ontwerpend
onderzoek telkens de juiste en best haalbare toepassing gezocht worden in overleg met alle betrokken
actoren:
-

-

18

In buitengebied kiezen we altijd en overal voor KWS-verharding (asfalt). In het kleinstedelijk
gebied is deze keuze sterk afhankelijk van de aanwezigheid van nutsleidingen. In kleinstedelijk
gebied gaat de voorkeur ook uit naar KWS-verharding maar indien KWS niet mogelijk is
omwille van nutsleidingen, gebruiken we betonstraatstenen of kleiklinkers formaat 22x11, in
de langsrichting zonder vellingkant. Beton gebruiken we liever niet voor fietspaden.
Drie parallellen en twee invalswegen
o Langsheen wegen bestemd voor autoverkeer:
 Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden minimaal op 2 meter breed
 Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden streven naar 3 meter breed afhankelijk
van ruimtelijke mogelijkheden,
o Losse verbindingen niet gelegen langs autoverbindingen
 Streefdoel 3 meter breed (sterk afhankelijk van beschikbare ruimte)
gecombineerd met grasdallen als overbreedte voor toegankelijkheid
hulpdiensten, ruimingsdiensten,… zodat de facto een overrijdbare strook van
4 meter breed kan ontstaan. Uitvoering in asfalt.
o Op de 3 parallellen en de 2 invalswegen steken we de fietser prominent in de voorrang:
hetzij ongelijkvloers, hetzij gelijkvloers d.m.v. verkeerslichten of een specifieke
voorrangsregeling voor de fietser. De materialisatie en de kruispuntconfiguratie
zorgen ervoor dat de voorrangspositie van de fietser ook aan andere weggebruikers
duidelijk wordt gecommuniceerd.
o Geen beton voor deze categorisering

Vademecum Fietsvoorzieningen:
https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php#gsc.tab=0

Figuur 35: Natiënlaan, toekomstig profiel dubbelrichtingsfietspad
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Figuur 36: N34 Elisabetlaan Heist, profiel fietssnelweg
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Figuur 37: voorbeeld asfaltverharding

Figuur 38: voorbeeld kleinschalig materiaal

-

Fijnmazige verbindingen (O-W en N-Z fietslinks)
o De keuze is hier des te meer afhankelijk van ruimtelijke inpasbaarheid, gewenste
fietsinfrastructuur, (te verwachten) intensiteiten van auto- en fietsverkeer en de
verhouding tussen beide. Op deze assen is dat steevast de eerste afweging die moet
gemaakt worden, dan pas kan verder nagedacht worden over de gewenste
infrastructuur.
o Indien ruimtelijke inpasbaar kiezen we resoluut voor aanliggende of vrijliggende
fietspaden. De keuze voor aanliggend of vrijliggend is afhankelijk van het al dan niet
aanliggen van parkeerstroken (kortparkeren of lang parkeren)
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o

Indien niet ruimtelijke inpasbaar zoeken we naar alternatieve oplossingen om de
fietser op deze assen zijn prominente positie te geven in het wegbeeld. De “Fietsmaat”
is hiervoor een goede afwegingsmatrix 19
 Gemengd verkeer: voldoende aandacht voor de wegbreedte
 Beperkt éénrichtingsverkeer: wegbreedte van 4 meter zodat fietsers
op een veilige wijze in tegenrichting kunnen fietsen
 Dubbelrichtingsverkeer: wegbreedte van 6m volstaat om te vermijden
dat autoverkeer te vlot en te snel kan inhalen
 Snelheidsremmende maatregelen voor autoverkeer moeten
fietsvriendelijk zijn
 Fietsstraat
 Vlotte en comfortabele verharding
 Op regelmatige afstand fietslogo’s op de rijweg
 Onderbroken witte fietsbelijning in het midden van de rijweg
 We houden ons aan de wegcode en voorzien de nodige signalisatie
(F111 en F113), gecombineerd met het logo van de fietsstraat
 Fietsberaad heeft een zeer duidelijke brochure uitgewerkt voor de
aanleg van fietsstraten 20
 Een belangrijk aandachtspunt is de dwarsing van fietsstraten met
meer autogerichte wegenis.
Nog vooruitstrevende is de keuze om een bepaalde wijk, of winkelgebied
volledig om te vormen tot “fietszone”, zoals in Kortrijk en Deinze reeds
toegepast als combinatie van meerdere fietsstraten.

Figuur 39: voorbeeld aanleg fietsstraat (mogelijk concept)

19

De Fietsmaat: https://fietsberaad.be/documenten/de-fietsmaat-fix-the-mix/
Fietsberaad.be: Brochure fietsstraten: https://fietsberaad.be/wpcontent/uploads/Fietsberaad_folder_Fietsstraten_DEF.pdf
20
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Fietssuggestiestroken zijn een bewezen toepassing om de snelheid van het
autoverkeer af te remmen, en de fietser toch zijn plaats te geven in het
straatbeeld. We hanteren hier de normvereisten van AWV betreffende
afmetingen en toepassing van fietssuggestiestroken 21
Circulatiewijzigingen: door zeer gericht bepaalde bewegingen voor het
autoverkeer onmogelijk te maken, kunnen we het teveel aan sluipverkeer
elimineren en zo ontstaat automatisch meer ruimte voor de fietsers. De buik
van Heist leent zich hier perfect toe, maar ook Knokke Dorp is een goede zone
om dit uit te testen, zonder daarbij de bereikbaarheid voor het autoverkeer in
het gedrang te brengen. Fietsers voelen zich dikwijls bedreigd en onveilig door
het teveel aan ongewenst autoverkeer op kleine sluipwegen. Fietspaden zijn
daar dikwijls ruimtelijk niet mogelijk, en soms niet echt nodig. Door gericht te
knippen voor het autoverkeer ontstaat op een zeer kostenefficiënte manier
een veilige fietsverbinding 22. Dit is wat we noemen “een sturend
mobiliteitsbeleid op maat van de fietser” 23.

21

Gemengd verkeer – fietssuggestiestroken: https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/extra02.pdf
Toepassing Turnhout: https://fietsberaad.be/praktijk/efficiente-verkeersfilter-zorgt-voor-het-beste-fietspadvan-vlaanderen-oud-turnhout/ en https://youtu.be/3DyVaHLRgvc
23
Toepassing Turnhout sturend mobiliteitsbeleid: https://youtu.be/3DyVaHLRgvc
22
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-

-

Woonerf: in woonstraten, of beter verwoord “leefstraten”, kiezen we voor
een woonerf aanleg waarbij we alles van gevel tot gevel gelijk aanleggen
zonder boordstenen in kleinschalig materiaal. Auto’s geven we een duidelijke
plaats. Op die manier geven we de leefruimte terug aan voetgangers, fietsers,
en spelende kinderen

Landbouwwegen: enkele van de tangentiële verbindingen liggen op typische landbouwwegen.
Deze landbouwwegen zijn cruciaal voor de landbouwers en moeten maximaal bereikbaar
blijven voor het landbouwverkeer. Soms stellen we op deze landbouwwegen toch ook
aanzienlijk wat sluipverkeer vast, en dit heeft een negatieve impact op het functioneren van
de landbouw, maar ook op de veiligheid voor het fietsverkeer op die assen (dikwijls recreatieve
verbindingen, maar ook zeer veel functioneel fietsverkeer). In dergelijke gevallen zijn
tractorsluizen of fietsvriendelijke snelheidsremmers een goede oplossing. Deze beperken het
sluipverkeer, maar garanderen de vlotte bereikbaarheid voor landbouwverkeer, en
bevorderen de veiligheid voor de fietser.
Wat met schoolomgevingen? In een schoolomgeving moet de eerste stap zijn om het
autoverkeer te weren (door te knippen, circulatiewijzigingen, door het invoeren van
schoolstraten,…). De fietser moet er baas zijn en we geven deze prominent hun plaats in het
straatbeeld, de auto is in een schoolomgeving steeds ondergeschikt. Daarom is het in een
schoolomgeving niet altijd zinvol om aparte fietsinfrastructuur te realiseren, omdat op die
manier de auto het gevoel krijgt dat hij zijn ruimte kan opeisen. Dat leidt tot overdreven
snelheid, verkeersonveilige situaties, slechtere oversteekbaarheid,… We verwijzen hierbij naar
de “paradox van de schoolomgevingen” waarbij te veel en te snel autoverkeer kan leiden tot
een neerwaartse bereidwilligheid voor scholieren die wel met de fiets naar school komen. De
eerste stap in de goede richting is de uitrol van schoolstraten op ons grondgebied waarbij de
straat tijdelijk afgesloten wordt voor autoverkeer tijdens begin en einde van de school 24 25

24

De schoolstraat toepassen “Paraat voor de schoolstraat”: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/
Evaluatie van 5 jaar schoolstraten te Gent:
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180608_DO_%20Def.%20eindrapport_Evaluatie%20sc
hoolstraten%20Gent_0.pdf
25
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Figuur 40: voorbeeld schoolomgeving Keuvelhoekstraat

-

Kruispunten: kruispunten dienen bovenal veilig te gebeuren.
Daarnaast vestigen we ook de aandacht op de vlotte toegankelijkheid en overgangen van
wegenis. De boordsteen en zeker ook de goten moeten gericht aangelegd en gekozen worden
in functie van een aangenaam en comfortabel fietsverkeer.

3.3.3.2.
Fietsvriendelijke snelheidsremmers
Er zijn diverse snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer mogelijk. Alleen zijn niet alle
ingrepen soms even fietsvriendelijk.

Figuur 41: Snelheidsremmer Beernem, Heirweg
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Op landelijke wegen waar we echt geen sluipverkeer willen, kunnen we kiezen voor hardere
snelheidsremmers zoals een tractorsluis. Deze zijn zeer effectief en zorgen toch nog steeds voor een
vlotte en veilige doorgang voor landbouwverkeer.

Figuur 42: Zedelgem, tractorsluis Diksmuidse Heirweg

Op wijkniveau en in dichter bebouwde gebieden, kunnen we het verkeer een alternerende doorgang
bieden, maar toch voor de fietser een vlotte doorgang geven.

Figuur 43: Alternerend verkeer, Donk (Maldegem), Heirweg

3.3.4. Flankerend beleid
3.3.4.1.

Fietsparkeren

Fietsparkeren en fietsstallingen maken inherent onderdeel uit van het parkeerbeleid. Wat
fietsparkeren betreft, maken we een onderscheid tussen fietsparkeren op straatniveau enerzijds, en
grootschalige fietsparkings anderzijds.
Op straatniveau hanteren we het principe dat er ter hoogte van handelszaken, winkelcentra, publieke
voorzieningen,… fietsenstallingen moeten aanwezig zijn op maximaal 50 meter wandelafstand. Zo
stimuleren we de fietser om ook effectief de aanwezige stallingen te gebruiken en beperken we het
fietsparkeren tegen gevels of verkeersborden.
In Knokke-Heist kiezen we resoluut voor de gekende fietsnietjes als te prefereren fietsenstallingen op
straatniveau. Deze zijn robuust, veelzijdig en ruimtelijk goed inpasbaar.
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Soms is er echter op specifieke mobipunten een grootschalige aanpak nodig. Dit zijn grootschalige
fietsparkings die bij voorkeur zelfs overdekt zijn. Deze fietsparkings bevinden zich nabij belangrijke
openbaar vervoersknooppunten, en belangrijke publieke voorzieningen. Volgende locaties worden
geselecteerd waar dergelijke grootschaligheid aangewezen is (reeds aanwezig of nog te realiseren):
3.3.4.2.

Station Knokke
Station Heist
Station Duinbergen
Verweeplein
Heldenplein
Maes- en Boereboomplein
Ter hoogte van alle cultuurcentra en sportcentra
Bewegwijzering van het fietsnetwerk

Het effectieve gebruik van ons fietsnetwerk kan aangemoedigd worden door (een deel van) het
netwerk te bewegwijzeren. Deze bewegwijzering moet de kleinstedelijke fietser en 2de verblijver
ondersteunen om zich op een efficiënte manier doorheen onze gemeente te verplaatsen.
In onze gemeente zijn er twee fietssnelwegen geselecteerd (cfr. 3.3.1. Huidig fietsnetwerk). Deze
fietssnelwegen zullen met specifieke F-borden bewegwijzerd worden.
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Figuur 44: Bewegwijzering fietssnelwegen

We bewegwijzeren zoveel als mogelijk de 3 parallellen en wijzen op deze assen de weg naar de diverse
deelkerken Heist, Knokke of ’t Zoute. We bewegwijzeren zoveel als mogelijk de 2 invalsassen, en hun
ontvlochten ladderstructuur en wijzen op deze assen de weg tussen respectievelijk Knokke en
Westkapelle, en Heist en Ramskapelle. We bewegwijzeren zoveel als mogelijk de tangentiële
verbindingen en wijzen de weg van Heist naar Westkapelle en ’t Zoute, en vice versa.
Qua herkenbaarheid en zichtbaarheid, kiezen we voor de klassieke blauwe rechthoekige borden met
witte opschriften. Een simpele pijl met aanduiding van de deelkern zou moeten volstaan.

Figuur 45: Voorbeeld bewegwijzering fietsverbindingen
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3.3.4.3.
Fietsmeubilair
Op hoogkwalitatieve fietsverbindingen kan het soms zinvol om fietstelpalen te plaatsen. Deze
stimuleren het community-gevoel onder de fietsers. De parallelle verbinding langsheen de spoorweg
(noord en/of zuid) zou een goede locatie zijn voor dergelijke ondersteunende maatregelen.

Andere voorbeelden van dergelijk straatmeubilair zijn veelzijdig:
-

Fietsleuningen ter hoogte van drukke verkeerslichtengeregelde kruispunten
Parkeerplaatsen vervangen door fietsrekken
Fietskluizen, fietstrommels,… (bv. in wijken met rijwoningen zonder garage)
Fietspompen in het openbaar domein
DooRlopende straten
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3.3.4.4.

Fietsbeleid scholen / bedrijven

Schoolfietsroutekaarten
Om het fietsgebruik onder de scholieren te stimuleren, kunnen ook schoolfietsroutekaarten
ontwikkeld worden. Dit gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de betrokken schoolgemeenschappen,
en van het beleid is het van belang deze specifieke fietsroutes te sturen via ons gewenste
fietsroutenetwerk. Een schoolfietsroutekaart toont de leerlingen de meest veilige fietsroute naar de
secundaire school, of basisschool, geeft ook tips en wijst op belangrijke aandachtspunten. Dergelijke
initiatieven doen de scholieren, maar ook de ouders nadenken over het verplaatsingsgedrag en kan
het fietsgebruik stimuleren.
Voor scholen maar ook voor bedrijven, of zelfs bedrijvenzones (zoals bij ons ’t Walletje) zijn een
vervoersplan op maat van de school en het bedrijf (of bedrijvenzone) een dankbaar gegeven om het
fietsgebruik te stimuleren en te faciliteren.
Fietsbibliotheek
Voor veel klasuitstappen in de nabije omgeving, bijvoorbeeld naar het strand, het bos of het zwembad,
worden nog al te veel ruimte- en energieverslindende schoolbussen ingezet terwijl voor sommige korte
verplaatsingen ook de fiets een waardig vervoersmiddel kan vormen. Dit biedt het voordeel dat
kinderen op die manier ook in groep het fietsen in onze openbare ruimte leren kennen binnen een
veilig kader. Sommige kinderen hebben echter geen fiets ter beschikking, of komen niet met de fiets
naar school. Op dat moment kan een “fietsbibliotheek” een oplossing vormen waar fietsen kunnen
gehuurd/gebruikt worden in functie van zeeklassen, strandbezoek, zwembadbezoek, sportdag,…
Deze “fietsbieb” kan tegelijk ook workshops organiseren waar jongeren fietsen leren herstellen (bv. in
’t Verzet), of een fietspark waar kinderen kunnen leren fietsen (bv. aan ’t Verzet, met een buitenbar).
3.3.4.5.

Smart city toepassingen

Ook de digitale en technische wereld staat niet stil op vlak van fietsbeleid. Diverse toepassingen zijn
reeds courant in zwang zoals bv. Strava, en ook het gebruik van GPS-toestellen wordt ook voor
functioneel fietsverkeer gebruikt. Dit kunnen dankbare platformen zijn om ook bijvoorbeeld
verdwenen of gestolen fietsen te gaan tracken, om een analyse te kunnen maken van
verkeersonveilige situatie (of zelfs ongevallen),… M.a.w. ook het smart city verhaal kan geïntegreerd
worden in ons fietsbeleid.
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3.4.

Actietabel, timing en realisatie

3.4.1. Horizon 2040
Op basis van ons gewenst toekomstig fietsnetwerk en de daaruit voortvloeiende gewenste
infrastuctuur-ingrepen, is een actietabel samengesteld. Door met een dergelijke actietabel te werken,
is voor iedereen duidelijk wat de lange termijn visie is, en wat de stand van zaken is bij de verdere
uitbouw van ons fietsnetwerk. Het vormt tegelijk ook een blauwdruk voor als zich projecten
aandienen, en waarop verder kan gewerkt worden om het fietsnetwerk uit te rollen.
Om dit Masterplan Fiets te kunnen realiseren, gaan we steeds in overleg met rechtstreeks betrokken
actoren op maat van de projecten zelf zoals de Provincie, AWV, MOW, VLM, etc… Alle actietabellen
zijn in bijlage in detail te bekijken 26.
Tijdshorizon die we bepalen voor de realisatie van al deze ingrepen is 2040.

3.4.2. Prioriteitenlijst 2021 – 2024
Op basis van de drie actietabellen (tabel netwerkwijzigingen, tabel fietsinfrastructuur en tabel
flankerend beleid), is een prioriteitenlijst opgemaakt voor de komende periode 2021 – 2024. Dit
behelst alle fietsinfrastructuur die momenteel in uitvoering is (of waarvan uitvoering op korte termijn
gepland is), projecten waarvan het technisch dossier in opmaak is, projecten die in voorontwerpfase
zitten en fietsinfrastructuur die vervat zit in diverse RUP’s waarin de aanleg van fietsinfrastructuur
opgelegd is. Hierin zit ook structureel onderhoud van bestaande fietspaden (bv. heraanleg Jaagpad
Leopoldkanaal), alsook fietsinfrastructuur in stedelijke omgeving (bv. fietsstraten).
Gedurende deze periode is het onze doelstelling om maar liefst 34,56 kilometer fietsinfrastructuur te
realiseren (fietspaden, fietsstraten, etc…), bovenop de bestaande 123 kilometer fietsinfrastructuur.
De volledig prioriteitenlijst kan in bijlage
kaartweergave van die prioriteiten 28.

27

geraadpleegd worden. Op de volgende pagina alvast de

Het spreekt voor zich dat elke actie op projectniveau verder verfijnd zal worden, en telkens als apart
project zal voorgelegd worden aan het College en alle betrokken diensten !

26

Bijlage 6.1. / 6.2. / 6.3. Actietabellen Netwerkwijzigingen / Fietsinfrastructuur / Flankerend beleid
Bijlage 6.4.: Prioriteitenlijst 2021 – 2024
28
Bijlage 6.5.: Kaartweergave prioriteitenlijst 2021 – 2024
27

Nieuwe fietspaden 2006 – 2020
Nieuwe fietsinfrastructuur 2021 – 2024

31 847 m
34 564 m

(inclusief structureel onderhoud)

TOTAAL

157 787 m

4. Conclusie

Dit Masterplan Fiets vormt de basis voor de uitbouw van het ideale fietsnetwerk op gemeentelijk
niveau. Met dit plan anticipeert onze gemeente op de toekomst en stoomt het Knokke-Heist klaar voor
de toekomst waarbij we meer en meer inzetten op fietsmobiliteit, en dit ook willen bevorderen. De
schaalgrootte en de vormgeving van onze badstad leent zich perfect tot haalbare fietsmobiliteit, voor
jong en oud. De toekomstige ontwikkeling van onze gemeente (waarvan de peilers duidelijk uitgezet
zijn in het Ruimtelijk Beleidsplan) maakt de noodzakelijke schaalsprong in fietsmobiliteit perfect
mogelijk. De uitwerking van ons toekomstig fietsnetwerk onderstreept dit.
Er zijn een aantal duidelijke doelstellingen geformuleerd, en die richten zich ook op een welbepaalde
doelgroep namelijk inwoners en 2de verblijvers waar de fiets de 1ste keuze moet worden voor alle
functionele verplaatsingen onder de 15km. Het functioneel fietsgebruik zal gestimuleerd en
gefaciliteerd worden voor verplaatsingen i.f.v. wonen, werken, school, shopping, marktbezoek, strand,
sport,…
Bij de opbouw van dit netwerk werd duidelijk vertrokken vanuit een heel leesbare en duidelijke
hoofdstructuur die gevormd wordt door de 3 parallellen en 2 invalswegen Natiënlaan en Heistlaan.
Van daaruit werd de visie verder verfijnd en zijn we er in geslaagd een zeer fijnmazig maar ook opnieuw
leesbaar fietsnetwerk uit te bouwen, die tegelijk ook gelinkt is aan belangrijke attractiepolen, publieke
voorzieningen, ons parkeerbeleid, knooppunten voor openbaar vervoer, etc…
Er is nu tenminste een duidelijk zicht ontstaan over hoe het ideale fietsnetwerk voor Knokke-Heist er
moet uitzien, en daardoor kan op projectniveau ook sturend beslist worden waar en welk type
fietsinfrastructuur verder moet uitgebouwd worden om dit netwerk vorm te geven en effectief op het
veld te realiseren. Het spreekt voor zich dat de nieuwe fietsinfrastructuur een welbepaald
kwaliteitsniveau moet halen, maar ook beleving moet bieden binnen de ruimtelijke integratie.
De ingrepen die moeten uitgevoerd worden inzake fietsnetwerkwijzigingen en vooral
fietsinfrastructuur zijn vervolgens gebundeld in een handige en overzichtelijke – pragmatisch te
hanteren - actiekaart / actietabel die voor iedereen een leidraad kan vormen als er zich wegenis- of
stedenbouwkundige projecten aandienen. Zo wordt deze visie behapbaar en is ons netwerk reeds
concreet vertaald in actiepunten en weten we perfect waar we heen willen op lange termijn.
Om de leesbaarheid te bevorderen en direct werk te maken van dit Masterplan Fiets, zal een korte
prioriteitenlijst de inzet vormen voor de nabije toekomst.
Daarnaast is een set van flankerende maatregelen noodzakelijk zoals bijvoorbeeld (overdekte en
veilige) fietsstallingen, voorrangsregelingen voor fietsers, fietsmeubilair, etc… Zo willen we het
fietsgebruik aanmoedigen, faciliteren en ondersteunen. We willen de fietsinfrastructuur versterken in
functie van nieuwe ontwikkelingen en een lokaal dens fietsroutenetwerk.
Dit Masterplan Fiets moet de blauwdruk vormen en dient als insteek voor alle infrastructurele
projecten of stedenbouwkundige ontwikkelingen op ons grondgebied. Het is de bedoeling om dit
Masterplan Fiets als onderlaag te gebruiken bij alle toekomstige projecten, en bij de uitrol of uitbouw
van projecten (van gelijk welke aard dan ook) terug te koppelen naar deze visie en op projectniveau
dan ook nauwgezet rekening te houden met deze visie, zodat deze visie ook daadwerkelijk op het veld
vertaald kan worden.

Dit document mag geen dode letter blijven, maar moet als een evolutieve beleidsvisie beschouwd
worden die ten gepasten tijde kan aangepast worden aan gewijzigde maatschappelijke behoeftes. Het
is de bedoeling dat dit een levend werkdocument wordt en ook als dusdanig gebruikt wordt.
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5. Bijlages KAARTEN
5.1.

Schematisch fietsbeleidsplan

5.2.

Huidig fietsnetwerk Knokke-Heist

5.3.

Toekomstig fietsnetwerk Knokke-Heist

5.4.

Actiekaart maatregelen fietsinfrastructuur Knokke-Heist

6. Bijlages ACTIETABELLEN
6.1.

Actietabel Netwerkwijzigingen

6.2.

Actietabel Fietsinfrastructuur

Niveau

Ligging

Straat/Weg

Kruispunt of wegvak

Parallel

Spoorweg

G. Van Nieuwenhuyzestraat Heistlaan

Parallel
Parallel

Spoorweg
Spoorweg

Scheurleg

Parallel
Parallel

Spoorweg
Spoorweg

Stadsrandbos
Hendrik Consciencestraat

Parallel
Parallel

Spoorweg
Spoorweg

Laguna sportcentrum
Duinenwater

Parallel
Parallel

Spoorweg
Spoorweg

Noordzijde sporen
Noordzijde sporen

Parallel

Spoorweg

Parallel
Parallel

Spoorweg
Central Park

Parallel

Central Park

Parallel

Central Park

Parallel

Central Park

ts Schildeken en Duinenwater
Stedelijk
ts Duinenwater en station Stedelijk
Knokke
N300 Heistlaan
Scheurleg
x
G.
Van BFF
Nieuwenhuyzestraat
N49 Maurice Lippensplein
BFF
N34
Elisabetlaan
/ grens Zeebrugge & Krommedijk F34
Knokkestraat
N34 Elisabetlaan
Anemonenlaan tot A. Hansplein F34
(wijziging)
N34
Elisabetlaan
/ tot en met Oosthoekplein
BFF
Zoutelaan / Pierslaan
Frans Desmidtplein
ts A. Hansplein & Pierslaan
Recreatief

Parallel

Zeedijk

Heraanleg Zeedijk

Invalsweg

Natiënlaan

N49 Natiënlaan

Invalsweg

Natiënlaan

Invalsweg

ts Heistlaan en Ruytingen
ts
Westkapellestraat
stadsrandbos

Netwerk
F34
/
F311
Stedelijk
& Stedelijk

Stadsrandbos tot Lakeside
Krommedijk (langs De Taeye,
noord)
Sportpark De Taeye
ts Sportoase & station Knokke

Beheerder

Ingreep

Gemeente / Fietspad
AMT
Gemeente Fietspad
Gemeente Fietspad

Lopend project

Trekker

Spoorbundel Sea-Ro + MBZ
onthardingsmaatregelen
Schoolomgeving Anker + Gemeente
fietsverbinding
Stadsrandbos
Stadsrandbos
Gemeente
Fietsverbinding
Gemeente

Studiebureau Timing
2022

Status
/
opmerkingen
aanbesteed

Sweco

2022

RUP
voorontwerp

Arcadis

2022

Sweco

Stedelijk
Stedelijk

Gemeente
Gemeente

Fietspad
Fietspad

Stedelijk
Stedelijk

Infrabel
Gemeente

Fietstunnel
Fietspad

Gemeente
Gemeente

Fietspad
Fietspad

RUP
- na
realisatie
parking
RUP
RUP

AWV

Kruispunt

op te starten

AWV
AWV

Kruispunt
Fietsinfra

studiebestek in opmaak Gemeente
Doortocht Heist
Gemeente

AWV

Fietssnelweg

Onderzoek casinosite

Gemeente

Fietsinfra

Project Aquafin

Aquafin

Gemeente

Fietspad

Frans Desmidtplein

Gemeente

Heraanleg Zeedijk

AGSO

Kalvekeetdijk Oost & West

Recreatief Gemeente / Fietsstraat
MDK
BFF
AWV
Balkonrotonde

Kruispunt Kalvekeetdijk

AWV

Tractebel

N49 Natiënlaan

ts Nieuwstraat & Dorpsstraat

BFF

AWV

Fietspad

Heraanleg Natiënlaan

Gemeente

Sweco

Natiënlaan

Dorpsstraat

ts Natiënlaan en Sluisstraat

BFF

Gemeente

Fietspad

Dorpskern Westkapelle

Gemeente

Tractebel

Invalsweg

Natiënlaan

Westelijke ladder

privé

Fietsinfra

RUP's in uitvoering

privé

Invalsweg

Natiënlaan

Westelijke ladder

Fietsverbindingen i.k.v. diverse Stedelijk
RUP's
Knip Herenweg t.h.v. Molenhoek Stedelijk

Gemeente

Tractorsluis

Beslist
verkeerscommissie

Invalsweg
Invalsweg

Natiënlaan
Natiënlaan

Westelijke ladder
Oostelijke ladder

Stedelijk
Stedelijk

Gemeente
Gemeente

Kruispunt
Fietspad

Invalsweg

Natiënlaan

Oostelijke ladder

Stedelijk

Gemeente

Fietsstraat

Invalsweg

Natiënlaan

Oostelijke ladder

Westkapellestraat x Herenweg
Kragendijk ts Isabellavaart &
Driewege
Smedenstraat ts rotonde &
Driewege
Smedenstraat tussen rotonde en
M. Lippensplein
Fietsverbinding Oude Tramweg

Stedelijk

Gemeente

Fietsstraat

RUP
Ontwikkeling
Duinenwater

De Pluim

Projectontwikkeling

Gemeente
Duinenwater Sweco
NV

op te starten
Tractebel

privé

in
uitvoering
RUP
+
op te starten
voorontwerp

Tractebel

op Politie

Gemeente

2022
2023

voorontwerp
RUP

Tractebel

in
uitvoering
deels in
uitvoering
in
uitvoering
2022
2023
2022
- voorontwerp
2023
deels in voorontwerp +
uitvoering RUP
uit
te
voeren
op te starten
2023
voorontwerp

2024

op te starten

2024

voorontwerp

Invalsweg
Invalsweg
Invalsweg
Invalsweg
Invalsweg

Natiënlaan
Natiënlaan
Natiënlaan
Natiënlaan
Heistlaan

tussenliggende sporten
tussenliggende sporten
Oostelijke ladder
Oostelijke ladder
N300 Heistlaan

Veldovenpad
Korenbloemdreef
Kalvekeetdijk x Kragendijk
N49 Natiënlaan x Sluisstraat
ts spoorweg & N34

Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk
F311

Invalsweg

Heistlaan

Westelijke ladder

Sasstraat

Recreatief Watergroep Fietsbrug

Invalsweg
Invalsweg

Heistlaan
Heistlaan

Westelijke ladder
N300 Heistlaan

Jaagpad ts Sasstraat en N376
ts spoorweg en 't Hespekotje

F311
BFF

Invalsweg

Heistlaan

N300 Heistlaan

- Sasstraat

Invalsweg

Heistlaan

Westelijke ladder

Gemeentelijk
Gemeentelijk

N-Z Knokke
N-Z Knokke

Meerlaan
A. Hansplein

F311
Jaagpad
x
Dudzelestraat
ts Elisabetlaan & Zeedijk

Gemeentelijk
Gemeentelijk

N-Z Knokke
N-Z Knokke

Koningslaan
ts Bayauxlaan & Rubensplein
Lippenslaan
/ + Verweeplein / Desmidtplein /
Dumortierlaan / Kustlaan
V. Bunnenplein

Gemeentelijk

O-W Knokke

Knokkestraat

Gemeentelijk

O-W Knokke

Gemeenteplein

ts Goudsbloemenlaan & M. BFF
Gemeente
Lippenslaan
(wijziging)
+ Albertlaan
Gemeente

Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Knokke
O-W Knokke
O-W Knokke
O-W Knokke

Albertlaan
Boudewijnlaan
Bayauxlaan - Zoutelaan
Judestraat / Magere Schorre

ts Stadhuis & Vlaams Pad
ts Koningslaan & Albertlaan
ts Casino & Zoutelaan
tot Boslaan

Gemeentelijk

O-W Knokke

Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Knokke
O-W Knokke
N-Z Heist

Sportlaan
/
Vandammestraat
Meerlaan
Jozef Nellenslaan
Kursaalstraat

Gemeentelijk
Gemeentelijk

N-Z Heist
N-Z Heist

Gemeentelijk

Isabellastraat BFF
Moerstraat
N376 F311

Gemeente
Gemeente
Gemeente
AWV
AWV

Fietsdoorsteek
Fietsdoorsteek
Kruispunt
Kruispunt
Fietspad

Watergroep Fietssnelweg
AWV
Fietspad

Wegvak
N34
Markstraat
Project
Ramskapellebruggen

Gemeente
Gemeente
Gemeente
AWV
tot Gemeente

Wegvak spoorweg tot AGSO
Bakboord

in
uitvoering
2024
voorontwerp
2021
2022

aanbesteed
voorontwerp

Kruispunt

op te starten

AWV

Kruispunt

op te starten

Gemeente
Gemeente

Fietsinfra
Fietsinfra
opwaarderen
Fietsinfra / fietsstraat
Fietsinfra
Project Lippenslaan

op te starten
op te starten

Gemeente
Gemeente

Gemeente

Gemeente
Gemeente
Gemeente

Kruispunt
Kruispunt
Fietsstraat

Riolering

AGSO

Invalidenlaan
Leenstraat & Noordstraat

Gemeente
Gemeente

Fietsinfra
Fietsstraat

proefproject

Politie

N-Z Heist

H. Consciencestraat

Gemeente

Gemeentelijk
Gemeentelijk

N-Z Heist
N-Z Heist

Polderstraat
Voetgangerstunnel
Parkstraat

Gemeentelijk

N-Z Heist

buik van Heist

Fietssuggestiestroken Schoolomgeving Anker + Gemeente
fietsverbinding
Stadsrandbos
Fietssuggestiestroken
Renovatie
Toegankelijk maken voor Gemeente
fietsers
(Doortocht
Heist)
Circulatieplan
Gemeente

ts Knokkestraat en Parkstraat

Plantec

op te starten
op te starten
op te starten
op te starten
+ RUP

AWV

Gemeente
Meerlaan x Koningslaan
Jozef Nellenslaan x Koningslaan
ts Westkapellestraat & N34
Elisabetlaan

Tractebel

AWV

Fietsinfra
opwaarderen
Fietsinfra / fietsstraat Gemeenteplein / project Gemeente
Aquafin
Fietsinfra / fietsstraat Project Aquafin
Aquafin
Fietsinfra / fietsstraat
Fietsinfra / fietsstraat
Fietsinfra
opwaarderen
Fietsstraat
proefproject
Politie

Majoor

2024
2024
2023

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Gemeente
AWV

Gemeente

BUUR

2023
2024

op te starten
- voorontwerp
op te starten

charette

voorontwerp

2023

2021

voorontwerp
op te starten
op te starten
op te starten
voorontwerp
op te starten
op te starten
op te starten

2021
Sweco

2023

Tractebel

2022
2023

op te starten
voorontwerp '+
op te starten
voorontwerp

op te starten
- voorontwerp

voorontwerp
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Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Heist
O-W Heist
O-W Heist
O-W Heist

Pannenstraat / Kerkstraat
Pannenstraat
Markstraat
Breed Veertien

Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Heist
O-W Heist

Breed Veertien
Heulebrug fase 2

Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Heist
O-W Heist

Krommedijk
Anemonenlaan

Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Heist
O-W Heist

Breed Veertien
Pannenstraat

Gemeentelijk

O-W Heist

Spoorwegtunnel
Krommedijk

Gemeentelijk

N-Z
Duinbergen

Joseph
Stübbenpark
Duinbergenlaan

Gemeentelijk

Gemeentelijk
Gemeentelijk

N-Z
Duinbergen
N-Z
Duinbergen
O-W
Duinbergen
O-W
Duinbergen
O-W
Duinbergen
N-Z
Duinbergen
N-Z
Duinbergen
N-Z Zoute
N-Z Zoute

Gemeentelijk

N-Z Zoute

Boslaan / Sparrendreef
Boslaan / Eikenlaan
Blinckaertlaan
Boslaan

Gemeentelijk
Gemeentelijk

N-Z Zoute
N-Z Zoute

Graaf Jansdijk
Paulusstraat

Gemeentelijk

N-Z Zoute

Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Zoute
O-W Zoute

Dijkgraafstraat /
straat
Graaf Leon Lippensdreef
De Vrede

Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W Zoute
O-W Zoute

Keuveldijk
Kalfstraat

Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk

ts Vlamingstraat en Polderstraat
ts Polderstraat en Knokkestraat
ts Westkapellestraat & Heistlaan
ts
Bakboord
en
Westkapellestraat
Westkapellestraat
ts
Westkapellestraat
&
Heulebrug fase 2
ts spoorweg & Knokkestraat
Recreatief
Recreatief

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Fietsstraat
Fietsstraat
Fietsinfra
Fietspad

Gemeente
Gemeente

Kruispunt
Fietspad

Gemeente
Gemeente

Fietsinfra
Fietsinfra

Breed Veertien x Ruytingen
Moefe x Noordstraat x
Gezellestraat
spoorweg

Gemeente
Gemeente

Kruispunt
Kruispunt

Gemeente

Kruispunt

Gemeente

Fietsinfra

Park 58

Gemeente

Leeuwerikenlaan

Gemeente

Fietsinfra
opwaarderen
Fietsstraat

Gemeente

Fietsinfra

op te starten

Gemeente

Fietsinfra

op te starten

Gemeente

Kruispunt

op te starten

N34 Elisabetlaan x Park 58

Gemeente

Kruispunt

2024

op te starten

Knokkestraat x Haagwinde

Gemeente

Kruispunt

2024

op te starten

Gemeente
Recreatief Gemeente

Fietsinfra
Fietsinfra

Fietspaden Boslaan

Gemeente

2023

op te starten
voorontwerp

Fietspad

Project Aquafin

Aquafin

G.

/ ts spoorweg & Zeedijk

Knokkestraat

ts Schildeken & Krommedijk

Arcadenlaan / Acacialaan
Meerlaan

Meerlaan x Waterloostraat x
Kwelmpad

/

ts Oosthoekplein & Graaf Leon BFF
Gemeente
Lippensdreef
ts Paulusstraat & Kalfstraat
Recreatief Gemeente
Recreatief Gemeente
(wijziging)
Kavel-I
Gemeente
BFF
Gemeente
& Recreatief Gemeente

ts
Hazegrasstraat
Retranchementstraat
ts Driewege & Kalfstraat
Gemeente
Kalfstraat x Boslaan x Graaf Recreatief Gemeente
Jansdijk

Community House

Project
Heulebrug
Riolering
Pleingehelen
Duinbergen

AGSO

fietspad Gemeente

proefproject

AGSO
Gemeente

PPS

2024
2024
2021

Sweco

2021

Plantec

2022

op te starten
op te starten
+ op te starten
op te starten

voorontwerp
op te starten
op te starten
voorontwerp

Gemeente

Alternatieve doorsteek Gemeente
realiseren onder de
spoorweg door.
Pleingehelen
Gemeente
Duinbergen

RUP

in
+ op te starten
uitvoering
op te starten
2023

Lobelle

op te starten

voorontwerp

Fietsinfra
Fietsinfra

op te starten
op te starten

Tractorsluizen

op te starten

Fietspad
Fietsinfra
opwaarderen
Fietspad
Kruispunt

Landinrichtingsproject
Landinrichtingsproject

Gemeente
Gemeente

RUP Keuvelwijk
Riolering

Gemeente
AGSO

voorontwerp
voorontwerp
Compagnie

RUP
voorontwerp
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Gemeentelijk

Westkapelle

N376 Sluisstraat

Gemeentelijk

Westkapelle

N376 Dudzelestraat

Gemeentelijk
Tangent

Westkapelle N49 Natiënlaan
Heist
- Westkapellestraat
Westkapelle

Tangent

Heist
- Kalvekeetdijk West
Westkapelle

Tangent

ts N49 Natiënlaan en grens
AWV
Nederland
ts N49 Natiënlaan en N300 Recreatief AWV
Heistlaan
Natiënlaan x N376a Sluisstraat
AWV
Recreatief Gemeente

Fietspaden

ts
Westkapellestraat
Herenweg

Gemeente

Fietsinfra
opwaarderen (asfalt)

&

Fietspaden Sluisstraat

Fietsinfra
Fietspaden
opwaarderen
Dudzelestraat
Kruispunt
Fietsinfra
opwaarderen (asfalt)

Gemeente

N376 AWV

Sweco

2023
2024

- voorontwerp

Sweco

startnota
'+
op te starten
op te starten
op te starten

op te starten

HeistWestkapelle
Tangent
Ramskapelle Knokke
Tangent
Ramskapelle Knokke
Tangent
Westkapelle 't Zoute
Intergemeentelijk Damme

Westkapellestraat

Fietsoversteek 't Walletje

Gemeente

Kruispunt

Jonckheerestraat

ts Waterstraat & Fonteinestraat

Gemeente

Tractorsluis

op te starten

Westkapellestraat

Westkapellestraat x Nieuwstraat Recreatief Gemeente

Kruispunt

op te starten

Kalvekeetdijk Oost

Kalfstraat

Recreatief Gemeente

Kruispunt

op te starten

BFF

Intergemeentelijk Damme

Fonteinestraat

tot in Hoeke

Fietsinfra
opwaarderen
Fietsinfra

Fietspaden
N374 AWV
Oostkerkestraat
Landinrichtingsproject
VLM

Intergemeentelijk Damme

Ventweg A11

Hoeke - Lapscheure

Recreatief AWV

Fietspad

Realisatie A11

Intergemeentelijk Nederland
Intergemeentelijk Nederland

Isabellavaart
Hazegrasstraat

ts Kalfstraat & Hazegrasstraat
ts Sluisstraat en De Vrede

Gemeente
Recreatief Gemeente

Fietsinfra
Fietsinfra
opwaarderen (asfalt)

Knooppunten
Fietsparking
Knooppunten
Knooppunten
Knooppunten
Knooppunten

Knokke
Knokke
Knokke
Heist
Westkapelle
Westkapelle

Station Knokke
Verweeplein
H. Hartkerk / Dumortierlaan
Heldenplein
Eventsite / AZ Zeno
Halte De Lijn

Knooppunten

Ramskapelle

Kerk

N374 Oostkerkestraat

AWV
Gemeente

Stedelijk

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Fietsparking
Fietsparking
Fietsstallingen
Fietsparking
P+Bike / P+R
Fietsoverstap
opwaarderen
Fietsstallingen

2023

Sweco

startnota
in
uitvoering
in
uitvoering

AWV

op te starten
op te starten

Gemeente

Heraanleg Lippenslaan

BUUR
Gemeente
AGSO

op te starten

Tractebel
VK

2024

op te starten
op te starten
op te starten
voorontwerp
voorontwerp
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6.3.

Actietabel flankerend beleid

6.4.

Prioriteitenlijst 2021 – 2024

Niveau

Ligging

Straat/Weg

Kruispunt of wegvak

Netwerk

Beheerder

Parallel

Spoorweg

G. Van
Heistlaan
Nieuwenhuyzestraat

Parallel

Spoorweg

Parallel

Spoorweg

Stadsrandbos

Parallel

Spoorweg

Duinenwater

Parallel
Parallel

Central Park N34 Elisabetlaan /
Knokkestraat
Central Park Frans Desmidtplein

Invalsweg

Natiënlaan

N49 Natiënlaan

Invalsweg

Natiënlaan

N49 Natiënlaan

Invalsweg

Natiënlaan

Dorpsstraat

Invalsweg

Natiënlaan

Westelijke ladder

Invalsweg

Natiënlaan

Westelijke ladder

Invalsweg

Natiënlaan

Oostelijke ladder

Invalsweg

Natiënlaan

Oostelijke ladder

Invalsweg

Natiënlaan

Oostelijke ladder

Invalsweg

Natiënlaan

Invalsweg

Natiënlaan

Invalsweg

Natiënlaan

tussenliggende
sporten
tussenliggende
sporten
Oostelijke ladder

Invalsweg

Heistlaan

Invalsweg
Invalsweg

Ingreep

Lopend project

Trekker

Studiebureau Timing

Lengte Raming
Status /
(meter)
opmerkingen
870 ts 300.000 en 400.000 vergund
euro

F34 /
F311

Gemeente / Fietspad
AMT

Spoorbundel Sea-Ro +
MBZ
onthardingsmaatregelen

Sweco

2022

ts Westkapellestraat &
stadsrandbos

Stedelijk

Gemeente

Fietspad

Sweco

2022

1450

408.285,90 euro

voorontwerp

Stadsrandbos tot
Lakeside
ts Sportoase & station
Knokke

Stedelijk

Gemeente

Fietspad

Schoolomgeving Anker + Gemeente
fietsverbinding
Stadsrandbos
Stadsrandbos
Gemeente

Arcadis

2022

403

49.912 euro

voorontwerp

Stedelijk

Gemeente

Fietspad

Ontwikkeling
Duinenwater

Duinenwater Sweco
NV

2022 2023

736

grens Zeebrugge &
Krommedijk
ts A. Hansplein &
Pierslaan
Kalvekeetdijk Oost &
West
ts Nieuwstraat &
Dorpsstraat

F34

AWV

Fietsinfra

Doortocht Heist

Gemeente

Tractebel

2090

Recreatief Gemeente

Fietspad

Frans Desmidtplein

Gemeente

Tractebel

BFF

AWV

Balkonrotonde

Kruispunt Kalvekeetdijk

AWV

Tractebel

BFF

AWV

Fietspad

Heraanleg Natiënlaan

Gemeente

Sweco

in
uitvoering
in
uitvoering
in
uitvoering
2022 2023

ts Natiënlaan en
Sluisstraat
Fietsverbindingen i.k.v.
diverse RUP's

BFF

Gemeente

Fietspad

Dorpskern Westkapelle

Gemeente

Tractebel

960

Stedelijk

privé

Fietsinfra

RUP's in uitvoering

privé

2022 2023
deels in
uitvoering

Knip Herenweg t.h.v.
Molenhoek
Kragendijk ts
Isabellavaart & Driewege
Smedenstraat ts rotonde
& Driewege
Smedenstraat tussen
rotonde en M.
Lippensplein
Fietsverbinding Oude
Tramweg
Veldovenpad

Stedelijk

Gemeente

Tractorsluis

Politie

Stedelijk

Gemeente

Fietspad

Beslist op
verkeerscommissie
De Pluim

Stedelijk

Gemeente

Fietsstraat

Stedelijk

Gemeente

Fietsstraat

Stedelijk

Gemeente

Korenbloemdreef

Stedelijk

N300 Heistlaan

Kalvekeetdijk x
Kragendijk
ts spoorweg & N34

Heistlaan

Westelijke ladder

Sasstraat

Recreatief Watergroep Fietsbrug

Heistlaan

Westelijke ladder

Jaagpad ts Sasstraat en
N376

F311

555.641,51 euro
na realisatie
(111.128,30 euro Kn- parking
H)
in uitvoering

335

in uitvoering

415

in uitvoering

3830

ts 1.115.000 en
1.500.000 euro
ts 403.200 en 504.000 voorontwerp

4020

i.k.v.
projectontwikkeling

0

markering/signalisatie

voorontwerp
+
RUP

uit te
voeren
2023

830

ts 250.000 en 311.250 voorontwerp
euro

2024

460

markering/signalisatie op te starten

privé

2024

150

Fietsdoorsteek

Gemeente

2024

100

i.k.v.
voorontwerp
projectontwikkeling
markering/signalisatie op te starten

Gemeente

Fietsdoorsteek

Gemeente

2024

90

markering/signalisatie op te starten

Stedelijk

Gemeente

Kruispunt

Gemeente

2023

0

op te starten

F311

AWV

Fietspad

in
uitvoering
2024

900

in uitvoering

175

AWV

voorontwerp

in
uitvoering

2500

structureel
onderhoud

aanbesteed

Watergroep Fietssnelweg

Projectontwikkeling

Wegvak N34 tot
Markstraat
Project
Ramskapellebruggen

Gemeente

Gemeente
AWV

Tractebel

Tractebel

+ RUP

Invalsweg

Heistlaan

N300 Heistlaan

Invalsweg

Heistlaan

N300 Heistlaan

Gemeentelijk

N-Z Knokke

Gemeentelijk

O-W
Knokke

Lippenslaan /
Dumortierlaan /
Kustlaan
Boudewijnlaan

Gemeentelijk
Gemeentelijk

O-W
Knokke
N-Z Heist

Gemeentelijk

BFF

AWV

Fietspad

BFF

AWV

Kruispunt

Gemeente

Fietsinfra

Gemeente

Fietsstraat /
Fietssuggestie

Sportlaan / Majoor
Vandammestraat
Leenstraat &
Noordstraat

Gemeente

Fietsstraat

proefproject

Gemeente

Fietsstraat

proefproject

N-Z Heist

H. Consciencestraat

Gemeente

Gemeentelijk

N-Z Heist

Voetgangerstunnel
Parkstraat

ts Knokkestraat en
Parkstraat

AWV

Gemeentelijk

O-W Heist
O-W Heist

Gemeente

Fietsstraat

Gemeentelijk

O-W Heist

Heulebrug fase 2

Gemeente

Fietspad

Gemeentelijk

O-W Heist

Krommedijk

ts Vlamingstraat en
Polderstraat
ts Polderstraat en
Knokkestraat
ts Westkapellestraat &
Heulebrug fase 2
ts spoorweg &
Knokkestraat

Gemeente

Gemeentelijk

Pannenstraat /
Kerkstraat
Pannenstraat

Fietssuggestiestroken Schoolomgeving Anker + Gemeente
fietsverbinding
Stadsrandbos
Renovatie
Toegankelijk maken
Gemeente
voor fietsers (Doortocht
Heist)
Fietsstraat

Gemeentelijk

N-Z
Duinbergen
N-Z
Duinbergen
N-Z
Duinbergen
N-Z Zoute

Leeuwerikenlaan

Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk
Gemeentelijk

N34 Elisabetlaan x
Park 58
Knokkestraat x
Haagwinde
Boslaan / Eikenlaan
/ Blinckaertlaan
Westkapelle N376 Sluisstraat

ts spoorweg en 't
Hespekotje
- Isabellastraat
- Moerstraat
- Sasstraat
+ Verweeplein /
Desmidtplein / V.
Bunnenplein
ts Koningslaan &
Albertlaan

Recreatief Gemeente

Fietsinfra

Wegvak spoorweg tot
Bakboord

Project Lippenslaan

Project fietspad
Heulebrug
Riolering

AGSO

2022

430

2022

0

2023 2024

250

voorontwerp

2023

390

markering/signalisatie op te starten

Politie

2021

315

markering/signalisatie voorontwerp

Politie

2021

200

Sweco

2023

484

markering/signalisatie voorontwerp
'+
op te starten
markering/signalisatie voorontwerp

Tractebel

2022 2023

136

2024

1500

markering/signalisatie op te starten

2024

840

markering/signalisatie op te starten

Gemeente

Plantec

BUUR

Gemeente

Sweco

2021

690

AGSO

Plantec

2022

205

ts 100.000 en 130.000 voorontwerp
euro
markering/signalisatie op te starten

Dossier in opmaak
(kunstwerk)

106.937,50 euro

Gemeente

Fietsstraat

2023

210

ts 60.000 en 77.000 voorontwerp
euro
markering/signalisatie op te starten

Gemeente

Kruispunt

2024

0

markering/signalisatie op te starten

Gemeente

Kruispunt

2024

0

markering/signalisatie op te starten

Recreatief Gemeente

Fietsinfra

Fietspaden Boslaan

Gemeente

Lobelle

2023

2000

Fietspaden Sluisstraat

Gemeente

Sweco

2023 2024

3600

2023

0

ts. 720.000 en
900.000 euro
ts. 1.300.000 en
1.620.000 euro

ts N49 Natiënlaan en
grens Nederland

AWV

Fietspaden

HeistWestkapellestraat
Westkapelle
Intergemeentelijk Damme
Fonteinestraat

Fietsoversteek 't
Walletje
tot in Hoeke

Gemeente

Kruispunt

Gemeente

Fietsinfra

Landinrichtingsproject

VLM

in
uitvoering

3000

in uitvoering

Intergemeentelijk Damme

Hoeke - Lapscheure

Fietspad

Realisatie A11

AWV

in
uitvoering

0

in uitvoering

2024

0

Tangent

Knooppunten

Ventweg A11

Westkapelle Eventsite / AZ Zeno

voorontwerp

Recreatief AWV
Gemeente

P+Bike / P+R

AGSO

VK

voorontwerp
voorontwerp

markering/signalisatie op te starten

voorontwerp

34564
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6.5.

Kaartweergave Prioriteitenlijst 2021 – 2024

Nieuwe fietspaden 2006 – 2020
Nieuwe fietsinfrastructuur 2021 – 2024

31 847 m
34 564 m

(inclusief structureel onderhoud)

TOTAAL

157 787 m

7. Bijlages VARIA
7.1.

Verkeersongevallen met fietsbetrokkenheid, Knokke-Heist

7.2.

Relevante RUP’s

Figuur 46: RUP Multifunctioneel Stadslandschap Westkapelle

Figuur 47: RUP Ziekenhuiscampus

Figuur 48: RUP Duinenwater

Figuur 49: RUP 2de Golf en Stadsrandbos
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7.3.

Huidig netwerk openbaar vervoer

Figuur 50: Netwerk Openbaar Vervoer, dd. 4/12/2019

7.4.

Toekomstig netwerk openbaar vervoer (Basisbereikbaarheid)

Figuur 51: concept basisbereikbaarheid
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Figuur 52: voorstel KN en AN, dd. 4/12/2019
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